
Uchwała nr XXXVIII/796/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 21 marca 2005r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczących 
reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” przy ul. Batorego 2. 
 
 
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 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Katowice 

u c h w a l a: 
 
§ 1. Zaopiniować pozytywnie projekty uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie  

reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” przy ul. Batorego 2, polegającej na 
likwidacji: 

1) Zespołu Poradni Specjalistycznych w Bytomiu przy ul. Parkowej 1, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni nr 3 w Bytomiu przy  
ul. Arki Bożka 3, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni nr 5 w Bytomiu przy  
ul. Konstytucji 93, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4) poradni specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni nr 6 w Bytomiu przy  
ul. Orzegowskiej 52a, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały, z uwzględnieniem potrzeby usunięcia omyłki pisarskiej w nazwie ulicy 
wymienionej w § 3 pkt 1 projektu uchwały. 

5) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni nr 7 w Bytomiu przy  
ul. Pasteura 4, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

6) poradni specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni nr 8 w Bytomiu przy  
ul. Stolarzowickiej 108, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

7) poradni specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni nr 9 w Bytomiu przy  
ul. Cyryla i Metodego 38, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

8) poradni specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni nr 11 w Bytomiu 
przy ul. Tysiąclecia 3, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

9) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni nr 12 w Bytomiu przy  
ul. Szymały 122 b, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej 
uchwały. 
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10) poradni specjalistycznych wchodzących w skład Przychodni nr 13 w Bytomiu 
przy ul. Piłsudskiego 84, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały. 

11) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Bytomiu przy ul. K. Miarki 10, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do 
niniejszej uchwały. 

12) Przychodni Wielospecjalistycznej dla Dzieci w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

13) Poradni Chirurgicznej w Bytomiu przy Placu Wolskiego 4, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 

14) Poradni Dermatologicznej w Bytomiu przy ul. Batorego 2, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 

15) poradni specjalistycznej wchodzącej w skład Przychodni Wielospecjalistycznej  
nr 2 w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 6, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 
15 do niniejszej uchwały. 

16) Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców 
Warszawskich 22, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2.  Traci moc uchwała nr  XXXVI/745/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia  

2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu 
dotyczących reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. 
„Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” przy ul. Batorego 2. 

 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajer 
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