
UCHWAŁA NR XXVIII/636/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 31 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
im. Św. Elżbiety w Katowicach 

Na podstawie 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.) oraz art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/538/12 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach wprowadzić 
następujące zmiany: 

1. treść § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zaprzestać udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital z upływem dnia 31 grudnia 2012 r.”.

2. treść § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ustalić dzień zakończenia likwidacji na 28 lutego 2013 r.”.

3. treść § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni podmiot leczniczy utworzony lub 
wskazany przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w Katowicach.”.

4. treść § 7 otrzymuje brzmienie : 

„§ 7. Pracownicy zatrudnieni w Szpitalu stają się z dniem 1 stycznia 2013 r. pracownikami podmiotu, o którym 
mowa w § 5 na zasadach określonych w art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 
r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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