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Uchwała Nr XXXIX/1166/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

w Gliwicach 

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. 14 ust. 2, art. 36, art. 43 ust. 1 i 2 w zw. z art. 43 

ust. 3, art. 53 a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 

r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Gliwicach 

uchwala: 

§ 1. 

Przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – 
Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, poprzez 
ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności Ośrodka i udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
poprzez likwidację: 

1)Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 

2)poradni neurologicznej dla dzieci 

3)poradni rehabilitacyjnej 

4)pracowni EEG 

5)działu rehabilitacji ruchowej 

6)poradni logopedycznej 

7)ortopedycznego punktu konsultacyjnego 

§ 2. 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie niewymienionym w § 1, nadal wykonywać będzie 
Ośrodek. Na dotychczasowych warunkach będzie wykonywana działalność w zakresie poradni 
psychologicznej. 

§ 3. 

1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanym przez 
likwidowane komórki organizacyjne zapewni, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Społeczny Komitet 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach, zwany dalej SKPON. 

2. Ośrodek, za zgodą dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, dokona przeniesienia na SKPON praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w zakresie likwidowanych jednostek organizacyjnych. 

§ 4. 

1. Zakończenie działalności likwidowanych komórek organizacyjnych nastąpi w dniu 30 kwietnia 
2011 roku. 

2. Od 1 maja 2011 roku Ośrodek będzie nosił nazwę SPZOZ Poradnia Psychologiczna. 
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§ 5. 

SKPON przejmie dokumentację medyczną osób dotychczas korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych w zakresie świadczeń udzielanych przez likwidowane komórki organizacyjne. 

§ 6. 

1. SKPON przejmie na podstawie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 
z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracowników Ośrodka świadczących pracę w likwidowanych 
jednostkach organizacyjnych oraz pracowników związanych z obsługą tych jednostek. 

2. Ośrodek i SKPON poinformują na piśmie pracowników o przewidywanym terminie przejścia 
części zakładu pracy na nowego pracodawcę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, co najmniej na 30 
dni przed przewidywanym terminem przejścia części zakładu na nowego pracodawcę. 

§ 7. 

Aparatura i sprzęt medyczny oraz wyposażenie Ośrodka w części związanej z likwidowanymi 
jednostkami organizacyjnymi oraz w części związanej z obsługą administracyjno – gospodarczą 
Ośrodka zostanie przekazana SKPON zgodnie z trybem wskazanym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 8. 

Zobowiązuje się Radę Społeczną Ośrodka do dokonania zmian w statucie i przedłożenia 
zmienionego statutu do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Gliwicach. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice i Dyrektorowi Gliwickiego Ośrodka 
Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Marek Pszonak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/1166/2010

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 10 listopada 2010 r.

Sposób i tryb zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi, będącymi 
w użytkowaniu Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Gliwicach 

W związku z przekształceniem Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, dla którego Rada Miejska Gliwice jest organem założycielskim, określa 
się warunki udostępniania majątku, pozostającego w użytkowaniu tego Ośrodka, a przechodzącego 
w wyłączne użytkowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Społeczny 
Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 

1)Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane przez Ośrodek o wartości początkowej poniżej 3.500 zł – nie 
podlegające amortyzacji, a zaliczone do kosztów działalności jednostki z dniem przyjęcia do 
użytkowania – zostaną sprzedane według ceny netto w wysokości 1 zł za sztukę. 

2)Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł oraz wartości niematerialne 
i prawne, będące w użytkowaniu Ośrodka na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały, zostaną 
poddane wycenie. 

3)Mienie podlegające wycenie może zostać sprzedane według wartości określonej w wycenie (cena 
netto) lub wydzierżawione według miesięcznej stawki dzierżawy netto w wysokości 0,1% wartości 
wyceny. 

4)Rzeczowe aktywa trwałe pozostaną w budynku przy ul. Słowackiego 58 B w Gliwicach. Zmiany 
w tym zakresie będą zatwierdzane przez Prezydenta Miasta na wniosek zainteresowanych. 

5)Leki i materiały medyczne jednorazowego użytku ujęte w księgach inwentarzowych na dzień 
zakończenia działalności likwidowanych komórek organizacyjnych, zostaną sprzedane SKPON za 
cenę ich nabycia. 

6)Rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem nieruchomości, mogą być udostępnione osobom trzecim 
lub poddzierżawiane za uprzednią pisemną zgodą wydzierżawiającego, pod warunkiem 
przeznaczenia uzyskanych zysków na inwestycje i remonty nieruchomości przy ul. Słowackiego 
58 B w Gliwicach, oddanej w użytkowanie przez Miasto Gliwice. 

7)Dalsze zasady, według których udostępniane będzie mienie ustalone zostaną przez Prezydenta 
Miasta w drodze zarządzenia podlegającego publikacji w BIP. 

*pod pojęciem mienie o wartości wyceny rozumie się mienie o wartości wyceny ujęte w raportach 
z wyceny wartości ruchomości sporządzonej przez firmę zewnętrzną i przekazane do Urzędu 
Miejskiego 

*pod pojęciem mienie o wartości początkowej rozumie się wartość wynikającą z ksiąg 
inwentarzowych. 


