
Uchwała Nr XVII/300/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 8 grudnia 2003r. 

 
 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  
w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w 
Katowicach. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku  
z art. 43 ust. 2 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. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  
       w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
       Specjalistycznych w Katowicach, poprzez likwidację funkcjonującej  
       w strukturach Zespołu Pracowni Scyntygrafii, stanowiący załącznik do  
       niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie  uchwały  powierzyć  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  
        Katowic. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
         Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 

          Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Wicemarszałek Województwa Śląskiego w trybie art. 43 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,  
poz. 408 z późn. zmianami) wystąpił o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich 
Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. 
 
 Przekształcenie miałoby polegać na zlikwidowaniu funkcjonującej  
w strukturach Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  
w Katowicach Pracowni Scyntygrafii. 
 Ponieważ, w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 
zapewnia się, iż zadania likwidowanej Pracowni Scyntygrafii wykonywane będą 
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Euromed” w Mysłowicach przy 
ul. Towarowej 14 - co zapewni osobom korzystającym z dotychczasowych 
świadczeń likwidowanej Poradni Scyntygrafii dalsze, nieprzerwane uzyskiwanie 
tych świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości - przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Katowic 
zawiera pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT  

Uchwala nr ... l..... l..... l 2003r 
Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia ................ 2003 roku 
 

w sprawie: 
przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 142, póz. 1590 ze zm.) oraz art, 36 w związku z 
art. 43 ust. 1-3 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (DZ.U. Nr 91, póz. 408 ze zm.). 
 

Sejmik Województwa Śląskiego 
 uchwala 

 
§1 
 

Dokonać przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w 
Katowicach, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057698 poprzez likwidację funkcjonującej w 
strukturach Zespołu pracowni scyntygrafii. 

§2 
 

Zapewnić osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych 
likwidowanej pracowni scyntygrafii dalsze, nieprzerwane uzyskiwanie tych świadczeń 
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Euromed" w Mysłowicach przy ul. 
Towarowej 14. 

§3 
 

Składniki materialne i niematerialne likwidowanej pracowni scyntygrafii przekazać do 
zagospodarowania Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w 
Katowicach. 

§4  
 

Ustalić 28 lutego 2004r. jako dzień zakończenia działalności likwidowanej pracowni. 
 

§5 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego. 
 

§6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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