
 Uchwała Nr 216/XXIII/2005 
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 7 lutego 2005 roku 

 
 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez 
likwidacj� komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia 

działalno�ci podstawowej 
 
 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zmianami) oraz art. 
36, 43 ust. 1 i 3 i 60 ust. 4 b ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zmianami), 
 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§ 1 
1. Przekształca si� Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zwany w tre�ci 

uchwały „Zespołem” poprzez likwidacj� komórek działalno�ci 
podstawowej: 

1) Poradni Ortodontycznej usytuowanej w Przychodni Rejonowej Nr 1                           
Kłobuck, ul. Staszica 28, 

2) Poradni Protetyki Stomatologicznej usytuowanej w Przychodni Rejonowej 
Nr 1 Kłobuck, ul. Staszica 28 

3) Poradni Chirurgii Stomatologicznej usytuowanej w Przychodni Rejonowej 
Krzepice, ul. Cz�stochowska 1  

 
 

§ 2 
1. Na skutek braku faktycznego wykonywania �wiadcze� zdrowotnych, do 

których udzielania w/w komórki były zobowi�zane, �wiadczenia te s� 
i nadal b�d� udzielane bez istotnego ograniczenia ich dost�pno�ci 
i warunków udzielania przez ni�ej wymienione podmioty: 

 
1) w zakresie chirurgii stomatologicznej: Wojewódzki Szpital Zespolony                                

im.  Prof. W. Orłowskiego w Cz�stochowie, ul. PCK 1, 
2) w zakresie ortodoncji: Gabinet Stomatologiczny – Ewa Szymczy�ska, 

Kłobuck, ul. Mickiewicza 37, 
3) w zakresie protetyki stomatologicznej: „ Protetyk” Sp. z o.o., Kłobuck, 

ul. Staszica 10. 
 
2. Konsekwencj� likwidacji komórek wymienionych w § 1 b�dzie prawne 

potwierdzenie zaprzestania udzielania bezpo�rednio przez Zespół 
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�wiadcze� zdrowotnych w zakresu ortodoncji, protetyki stomatologicznej 
i chirurgii stomatologicznej.  

 
 

§ 3 
Składniki maj�tkowe po likwidowanych komórkach pozostaj� w dyspozycji  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

 
 

§ 4 
Otwarcie likwidacji komórek, o których mowa w § 1 nast�pi w  dniu podj�cia 
przez Rad� Powiatu uchwały w przedmiotowej sprawie tj. w dniu 
07.02.2005r., a zako�czenie nast�pi nie pó�niej ni� do dnia 31.05.2005 r.  
 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu oraz Dyrektorowi 
Zespołu. 
 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 


