
Uchwała Nr 58/IX/2007 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 27 czerwca 2007 roku 
 
 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez 
likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w 
zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ 

 
 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36 i 43 ust. 3  
w związku z art. 43 ust. 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89). 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Przekształca się Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zwany w treści uchwały 
„Zespołem” poprzez likwidację niżej wymienionych komórek organizacyjnych 
diagnostyki medycznej w zakresie cytodiagnostyki i usytuowanych w jednostkach 
Zespołu: 

1) Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej w Przychodni Rejonowej  
Nr 1 w Kłobucku 

2) Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej w Przychodni Rejonowej  
w Krzepicach 

 
 

§ 2. 
1. Postanawia sie zapewnić osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń 

komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu cytodiagnostyki, 
wymienionych § 1, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych  
w zakresie cytodiagnostyki przez podmioty powstałe w miejsce zlikwidowanych 
komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu cytodiagnostyki, 
które będą udzielać świadczeń na terenie objętym działaniem jednostek 
organizacyjnych, w których usytuowane są komórki diagnostyki medycznej. 

2. Wskazanie konkretnych podmiotów, o których mowa w ust.1 nastąpi w terminie 
do 31 października 2007 roku w odrębnej uchwale Rady Powiatu. 

3. Świadczenia zdrowotne z zakresu cytodiagnostyki będą udzielane przez podmioty 
wymienione w ust.1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości w stosunku do świadczeń wykonywanych w tym zakresie 
przez komórki diagnostyki medycznej Zespołu.  

 
 

§ 3. 
Zakończenie działalności likwidowanych komórek diagnostyki medycznej w zakresie 
cytodiagnostyki, wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w terminie  
do 31grudnia 2007r., nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia przez Radę 
Powiatu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

§ 4. 
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Do czasu rozpoczęcia wykonywania świadczeń zdrowotnych przez podmioty,  
o których mowa w § 2 ust. 1 Zespół zapewni nieprzerwane świadczenie usług 
zdrowotnych z zakresu cytodiagnostyki ginekologicznej na dotychczasowych 
warunkach i poziomie. 
 

§ 5. 
Konsekwencją likwidacji komórek wymienionych w § 1, będzie zaprzestanie 
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie cytodiagnostyki przez Zespół oraz 
ograniczenie działalności Zespołu w zakresie diagnostyki medycznej oraz przejęcie  
w trybie art. 231 Kodeksu Pracy pracowników likwidowanych komórek diagnostyki 
medycznej przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1. 
 

 

§ 6. 
Składniki majątkowe Zespołu wykorzystywane przez likwidowane komórki 
organizacyjne zostaną wydzierżawione, wynajęte lub sprzedane podmiotom,  
o których mowa w § 2 ust. 1, na zasadach określonych przez Radę Powiatu oraz  
w niżej wymienionych trybach: 

1) Składniki majątkowe w postaci nieruchomości (lokale) zostaną 
wydzierżawione lub wynajęte: 

a) w trybie przetargu ograniczonego – osobom, które świadczyły pracę na rzecz 
Zespołu w likwidowanych komórkach  

b) w trybie przetargu nieograniczonego - osobom, które nie świadczyły pracy 
na rzecz Zespołu w likwidowanych komórkach, w zakresie nieruchomości 
nie wynajętych lub nie wydzierżawionych w trybie określonym w pkt 1 lit. a) 

2) Składniki majątkowe w postaci ruchomości (sprzęt i aparatura medyczna 
oraz wyposażenie) zostaną sprzedane: 

a) w trybie przetargu ograniczonego - osobom, które świadczyły pracę na 
rzecz Zespołu w likwidowanych komórkach  

b) w trybie przetargu nieograniczonego - osobom, które nie świadczyły pracy 
na rzecz Zespołu w likwidowanych komórkach, w zakresie ruchomości nie 
sprzedanych w trybie określonym w pkt 2 lit. a) 
 

 
§ 7. 

Uchwała nie narusza postanowień uchwał Rady Powiatu w Kłobucku nr: 
1) 84/XIII/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia zasad 

zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 

2) 144/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia  2004 roku w sprawie określenia zasad 
wydzierżawienia wynajmowania nieruchomości będących w użytkowaniu 
Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Kłobucku, 

3) 196/XX/2004 z dnia 25 października 2004 roku zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia zasad wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości 
będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
 

§ 8. 
W przypadku nie wykonania delegacji zawartej w § 2 ust. 2 uchwała traci moc. 
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§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Zespołu. 
 
 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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