
 
 

Uchwała  nr XXXII/640/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 2004r. 

 
w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, działającego jako 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym 
jest miasto Katowice. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);  art. 36, art. 
43, art. 53 ust. 2, art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/181/03 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmian w organizacji działalności 
niektórych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
 
 

Rada Miasta Katowice 
u c h w a l a: 

 
§ 1. Dokonać reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” przy ul. Bocheńskiego 38a, 
zwanego dalej „SPZLA”, polegającej na ograniczeniu rodzajów działalności SPZLA 
i udzielanych świadczeń zdrowotnych przez likwidację Przychodni Nr 10 w 
Katowicach przy ul. Kotlarza 6, zwanej dalej „Przychodnią”. 

 
§ 2. Otwarcia likwidacji Przychodni dokonać z dniem 1 listopada 2004 r. 
 
§ 3. Świadczenia zdrowotne likwidowanej Przychodni przejmą z dniem 1 lutego 2005 r. 

oraz zapewnią dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez istotnego ograniczenia 
dostępności, warunków udzielania i jakości, niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, które zostaną utworzone  przez jej pracowników na terenie miasta 
Katowice jak następuje:  

 
1) „Przychodnia Lekarska Aleksandra Rojkowska, Aleksandra Tomczak-

Wolska, Aleksandra Noras, Marek Słonicz i partnerzy lekarze rodzinni i 
specjaliści Spółka partnerska” z siedzibą w Katowicach, ul. Kotlarza 6  

     w zakresie: 
a)  Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, 
b)  Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, 
c)  Gabinetu fizykoterapii, 
d) Gabinetu masażu leczniczego, 
e) Gabinetu pielęgniarki środowiskowej, 
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f) Gabinetu położnej środowiskowej, 
g) Gabinetu zabiegowego, 
h) Poradni chirurgii ogólnej, 
i) Poradni ginekologiczno – położniczej, 
j) Pracowni EKG, 
k) Pracowni RTG, 
l) Pracowni USG, 
m) Poradni neurologicznej, 
n) Poradni otolaryngologicznej, 
o) Poradni okulistycznej, 
p) Poradni leczenia gruźlicy i chorób płuc,  
r) Pracowni spirografii i spirometrii, 
s) Pracowni audiometrii,  
t) Gabinetu kinezyterapii, 
u) Oddział Centralnego Laboratorium Analitycznego „Laboratorium na 

Mickiewicza”. 
 

2) „NZOZ Stomatologiczny lek. stom. L. Gawlikowicz-Chmiel” z siedzibą  
w Katowicach, ul. Kotlarza 6, „NZOZ Stomatologiczny Anna Polechońska”  
z  siedzibą w Katowicach, ul. Kotlarza 6 i „NZOZ Igor Kalamarz Praktyka 
Stomatologiczna” z siedzibą w Katowicach, ul. Kotlarza 6 w zakresie 
Poradni stomatologicznej. 

 
§ 4. Nieruchomości i majątek likwidowanej Przychodni pozostawić w użytkowaniu 

SPZLA i dopuścić możliwość zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach i uchwałach Rady Miasta Katowice. 

 
§ 5. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych i udzielania przez Przychodnię 

świadczeń zdrowotnych ustalić na dzień 31 stycznia 2005 r., jednak nie wcześniej 
niż po dokonaniu wpisu do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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