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Uchwała  nr XXXIV/723/08 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 19 grudnia 2008 r. 

 
 
w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

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 (j.t. 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 
(j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
u c h w a l a: 

 
§1. Dokonać reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Katowicach „Moja Przychodnia” (zwanego dalej „SP ZLA”), polegającej na ograniczeniu 
rodzajów działalności SP ZLA i udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprzez likwidację 
Przychodni Nr 10 w Katowicach przy ul. Kotlarza 6 (zwanej dalej „Przychodnią”) . 

 
§2. Otwarcia likwidacji Przychodni dokonać z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
§3. Świadczenia zdrowotne likwidowanej Przychodni przejmie z dniem 1 kwietnia 2009 r. oraz 

zapewni ich dalsze, nieprzerwane udzielanie, bez istotnego ograniczenia dostępności, 
warunków udzielania i jakości, podmiot wyłoniony w ramach pisemnego przetargu 
nieograniczonego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Śląskie Centrum 
Zdrowia Kobiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 
ul. Kossak-Szczuckiej 49, 40-578 Katowice, w zakresie:  

1) poradnia lekarza poz dla dorosłych, 
2) poradnia lekarza poz dla dzieci, 
3) gabinet fizykoterapii, 
4) gabinet masaŜu leczniczego, 
5) gabinet kinezyterapii, 
6) gabinet pielęgniarki środowiskowej, 
7) gabinet połoŜnej środowiskowej, 
8) gabinet zabiegowy, 
9) poradnia chirurgii ogólnej, 
10) poradnia ginekologiczno-połoŜnicza, 
11) poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc, 
12) poradnia otolaryngologiczna, 
13) pracownia EKG, 
14) pracownia audiometrii, 
15) pracownia RTG, 
16) pracownia USG, 
17) pracownia spirografii i spirometrii. 
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§4. Nieruchomości i majątek likwidowanej Przychodni zbyć na rzecz wskazanego w § 3 

podmiotu na zasadach określonych w trakcie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§5. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych i udzielania przez Przychodnię świadczeń 

zdrowotnych ustalić na dzień 31 marca 2009 r. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


