
Uchwała NrXLVI/578/02 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 4 marca 2002r. 

 
 
w sprawie zmian w Statucie Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592) w związku z art. 
39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z 
późn. zmianami ). 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

1. Zatwierdzić  następujące zmiany w Statucie Szpitala Geriatrycznego  w Katowicach, uchwalone 
przez Radę Społeczną Szpitala Geriatrycznego uchwałą Nr 4/2001 z dnia 8 listopada 2001 r. w  
sprawie zmian  w Statucie Szpitala Geriatrycznego. 

1) w załączniku Nr 1 stanowiącym  schemat  organizacyjny Szpitala  Geriatrycznego w Katowicach 
w pionie Sekcji Lecznictwa dodać na końcu wyrazy: “Poradnia  Psychologiczna”. 

2) w załączniku Nr 2 w wykazie “Jednostek działalności podstawowej Zakładu”  w pkt 3 dodać 
literę “i” w brzmieniu: “i/ Poradnia Psychologiczna”. 

2. Wykonanie  uchwały  powierzyć  Przewodniczącemu Rady Społecznej i Dyrektorowi Szpitala 
Geriatrycznego w Katowicach. 

 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz.U. 

Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami), do kompetencji rady społecznej publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej należy uchwalanie Statutu zakładu oraz wszelkich zmian w nim dokonywanych i 

przedkładanie ich do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. 

W oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie 

wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, 

powiaty i samorządy województw, (Dz.U. nr 65, poz. 659), uprawnienia organu, który utworzył Szpital 

Geriatryczny w Katowicach przejęły Katowice - Miasto na prawach powiatu. 

Zmiany w Statucie Szpitala Geriatrycznego w Katowicach przedstawione do zatwierdzenia Radzie 

Miejskiej Katowic  dotyczą rozszerzenia działalności  Szpitala o nową Poradnię Psychologiczną i dlatego 

pozostają bez wpływu na  ograniczenie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Nie ma też 

miejsca jakiekolwiek ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności medycznej. 

W związku z tak przedstawionym uzasadnieniem, projekt przedmiotowej uchwały nie wymaga opinii 

właściwych organów, o których  mowa w art.43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 


