
Uchwała nr XXXIV/724/08 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 19 grudnia 2008r. 

 
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. 
Ludwika Rydygiera w Katowicach.  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.); art. 36, art. 43, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 1, 3 i 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
 
 W związku z wezwaniem Zakonu Św. Jana BoŜego w Polsce Prowincja Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w Warszawie do wydania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. Ludwika Rydygiera nieruchomości połoŜonej w Katowicach przy ul. 
Markiefki 87, stanowiącej siedzibę Szpitala, a która stanowi własność Zakonu,  

 
Rada Miasta Katowice 

uchwala: 
 
§1.     Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.     

Ludwika Rydygiera w Katowicach, zwanego dalej Szpitalem. 
 

§2.       Ustalić dzień otwarcia likwidacji Szpitala na dzień 1 stycznia 2009 r.  
 

§3. Powierzyć realizację świadczeń  zdrowotnych  likwidowanego Szpitala niepublicznemu    
zakładowi   opieki   zdrowotnej pod nazwą: Szpital Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów 
StróŜów w Katowicach, utworzonemu  przez  spółkę pod firmą: Boni Fratres Catoviensis 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.  

 

§4. Termin zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital ustalić na dzień 
31 marca 2009 r.  

 

§5. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 3, udzielać będzie wszystkich 
świadczeń zdrowotnych udzielanych obecnie przez likwidowany Szpital oraz  zapewni  
dalsze, nieprzerwane ich  udzielanie, bez  istotnego ograniczania dostępności, warunków 
udzielania i jakości. 

 

§6.       Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustalić na dzień 30 czerwca 2009 r.  
 

§7.     Wyrazić zgodę na zadysponowanie składnikami materialnymi i niematerialnymi Szpitala  
      poprzez ich: 
 

1) przekazanie na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem 
tworzącym jest miasto Katowice, celem doposaŜenia, 

2) zbycie, wydzierŜawienie lub wynajęcie na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach i uchwałach Rady Miasta Katowice.  

 
§8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  
 

§9.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 

Jerzy Forajter 


