
Uchwała nr XXVII/568/08 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 czerwca 2008r. 

 
w sprawie określenia kierunków oraz zasad i warunków restrukturyzacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego 
w Katowicach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 
ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.); art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

u c h w a l a: 
 
§1. Podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach (zwanego dalej 
Szpitalem). 
 

§2. W ramach działań o których mowa w § 1 dopuścić w szczególności: 

1) likwidację Szpitala lub ograniczenie jego działalności poprzez likwidację poszczególnych 
komórek organizacyjnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe wymaga to odrębnej uchwały Rady Miasta 
Katowice, 

2) przekształcenie i zmianę formy organizacyjnej i prawnej Szpitala, 

3) wyłonienie w ofercie publicznej podmiotu, który przejmie i zapewni kontynuację 
udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych obecnie przez Szpitala lub jego część 
poddaną likwidacji, 

4) zbycie lub inne zadysponowanie majątkiem Szpitala lub pozostałym po likwidacji Szpitala, 
w tym nieruchomości i składników majątku ruchomego – w szczególności na rzecz 
podmiotu o którym mowa w pkt. 3 – z zachowaniem warunków wynikających z przepisów 
prawa i przyjętych w mieście Katowice zasad gospodarowania majątkiem. 
 

§3. Działania opisane w § 1 i 2 winny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem dobra 
pacjentów, a zwłaszcza nie mogą spowodować ograniczenia dostępności, warunków 
udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych obecnie przez Szpital. 
 

§4. Traci moc uchwała Nr XLIV/568/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie reorganizacji Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, 
działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 

§5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  
 
§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 


