
UCHWAŁA Nr XLIV /568/02 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 14 stycznia 2002r. 
 
 
w sprawie reorganizacji Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, działającego jako 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 9 ust. I i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591); art. 36, art. 43 ust. 3 i art. 53 
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 
408 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
1. l. Dokonać reorganizacji Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 

9, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zwanego dalej Szpitalem, 
polegającej na ograniczeniu rodzajów działalności Szpitala i świadczeń zdrowotnych z zakresu 
urologii przez likwidację następujących komórek organizacyjnych: 

a) Oddziału Urologii Krótkoterminowej, 
b) Specjalistycznej Poradni Urologicznej, 
c) Pracowni Litotrypsji, 
d) Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej. 

2. Świadczenia zdrowotne wynikające z ograniczeń przejmą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
utworzone z udziałem pracowników Szpitala aktualnie zatrudnionych w likwidowanych komórkach 
organizacyjnych, które zapewnią da1sze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń co najmniej w 
zakresie określonym w punkcie 1 niniejszej uchwały, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości.  

3. Dopuścić możliwość wydzierżawienia lub wynajęcia części majątku Szpitala, który służył udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych przez likwidowane komórki organizacyjne na rzecz niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej utworzonych z udziałem pracowników Szpitala, na zasadach 
określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Katowic. 

4. Termin zakończenia udzielania przez Szpital likwidowanych świadczeń zdrowotnych ustalić na 
dzień 30 kwietnia 2002 r., jednak nie wcześniej od daty podjęcia działalności przez niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej. 

5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/487/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie 
określenia kierunku oraz warunków prywatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 

6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic 
 

Wojciech Boroński 
 
 
 


