
 
Uchwała Nr 92/XV/2008              

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 4 lutego 2008 roku 

 
 

w sprawie:  wskazania podmiotów powstałych w miejsce zlikwidowanych komórek 
organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu analityki laboratoryjnej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku  
 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),art. 36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89) oraz w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 57/IX/2007 
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej  
w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ w brzmieniu ustalonym Uchwałą 
Nr 79/XII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2007r.  
 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
1. Podmiotem powstałym w miejsce zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej  

z zakresu analityki laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest Dr n. med. Teresa 
Fryda Laboratorium Medyczne, 40-064 Katowice, ul. Mikołowska 53 A. 

2. Podmiot wskazany w ust. 1 zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie analityki laboratoryjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, na terenie objętym działaniem zlikwidowanych jednostek organizacyjnych ZOZ Kłobuck. 

3. Konsekwencją przejęcia przez Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne, 40-064 
Katowice, ul. Mikołowska 53 A. zadań z zakresu analityki laboratoryjnej jest zaprzestanie  
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie analityki laboratoryjnej przez Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku oraz ograniczenie działalności Zespołu w zakresie diagnostyki medycznej, 
a także przejęcie w trybie art. 231 Kodeksu Pracy przez Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium 
Medyczne, 40-064 Katowice, ul. Mikołowska 53 A. pracowników zlikwidowanych komórek 
diagnostyki medycznej. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Kłobucku oraz Dyrektorowi ZOZ Kłobuck. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 


