
 

 

UCHWAŁA NR XVI/94/2019 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu" 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)
1) 

 w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności 

leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
2) 

 

Rada Powiatu Bolesławieckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Bolesławcu", stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/113/12 Rady Powiatu 

Bolesławieckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi 

opieki zdrowotnej pod nazwą: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu" (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. 

poz. 2718 z późn. zm.)
3)

 wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny: 

1) anestezjologii i intensywnej terapii, 

2) chirurgii ogólnej, 

3) chorób wewnętrznych, 

4) chorób zakaźnych, 

5) diagnostyki laboratoryjnej, 

6) medycyny pracy, 

7) medycyny ratunkowej, 

8) medycyny rodzinnej, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 i 2219; z 2019 r. poz. 492, 

730 i 959. 
3) 

Zmiany tekstu wskazanej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2918; z 2015 r.  poz. 2280; 

z 2016 r. poz. 5162; z 2017 r. poz. 4779. 
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9) neonatologii, 

10) neurologii, 

11) onkologii klinicznej, 

12) ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 

13) otolaryngologii, 

14) pediatrii, 

15) położnictwa i ginekologii, 

16) urologii, 

17) chirurgii onkologicznej, 

18) diabetologii, 

19) farmakologii klinicznej, 

20) gastroenterologii, 

21) hipertensjologii, 

22) kardiologii, 

23) radiologii i diagnostyki obrazowej, 

24) medycyny paliatywnej, 

25) pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 

26) pielęgniarstwa rodzinnego, 

27) endokrynologii.”; 

2) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„Zespół uczestniczy w procesie przygotowań obronnych oraz realizuje zadania na potrzeby obronne 

państwa.”; 

3) w § 14 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„W skład Przychodni Przyszpitalnej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) poradnia chorób zakaźnych, 

2) poradnia neonatologiczna, 

3) poradnia onkologiczna, 

4) poradnia ginekologiczno-położnicza, 

5) poradnia chirurgii ogólnej, 

6) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

7) poradnia urologiczna, 

8) poradnia diabetologiczna, 

9) poradnia nadciśnienia tętniczego, 

10) poradnia otolaryngologiczna, 

11) poradnia medycyny pracy, 

12) gabinet lekarza POZ (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), 

13) gabinet pielęgniarki POZ (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) 
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14) gabinet zabiegowy POZ 

15) pracownia endoskopowa, 

16) poradnia neurologii, 

17) poradnia gastroenterologiczna, 

18) poradnia endokrynologiczna.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego: 

R. Kawka 
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