
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IV/38/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 

2012 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461 t.j.) Rada Powiatu Kłodzkiego: 

§ 1. Ogłasza w formie obwieszczenia tekst jednolity statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

ustanowionego uchwałą nr IV/38/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30. maja 2012 r. w sprawie nadania 

statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oraz zmieniającymi ją późniejszymi uchwałami: 

1) obwieszczenie nr 1 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

Uchwała nr VIII/78/2014 (Dziennik  Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2014 r. 

poz. 4585); 

2) uchwała nr V/29/2017 w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” 

w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. poz. 2189); 

3) uchwała nr XI/78/2017 w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” 

w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. poz. 5072); 

4) uchwała nr I/2/2016 w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” 

w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2016 r. poz. 991); 

5) uchwała nr IV/36/2016 w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” 

w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639) ; 

§ 2. Jednolity tekst uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2012 r. nr IV/38/2012 w sprawie 

nadania statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku uwzględniający zmiany wprowadzone późniejszymi 

uchwałami, o jakich mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego: 

Zbigniew Łopusiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 4508



Załącznik do obwieszczenia nr 1/2020  

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

Statut „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Siedziba podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zwanego w dalszej części 

Statutu podmiotem leczniczym mieści się: w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a. 

2. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

3. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1 nosi nazwę: „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

4. Podmiot leczniczy ma prawo używania logo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 2. Podmiot leczniczy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr 0000058460. 

§ 3. Podmiot leczniczy działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), 

3) ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 993), 

4) ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1175), 

5) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1056), 

6) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), 

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 

8) innych przepisów prawnych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

9) niniejszego Statutu. 

§ 4. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad podmiotem leczniczym jest Powiat Kłodzki. 

§ 5. 1. Podmiot leczniczy jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej  

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, poprzez organizowanie i prowadzenie: 

1) działalności leczniczej w trybie stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych 

niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

2) zadań dydaktycznych, 

3) profilaktyki i promocji zdrowia. 

2. Podmiot leczniczy może prowadzić działalność dodatkową odpłatnie z zakresu : 

1) wykonywania badań diagnostycznych bez zleceń lekarskich, 

2) świadczenia usług pobytowych, i innych towarzyszących, nie przysługujących w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

3) organizacji szkoleń, prowadzenia praktyk zawodowych w oparciu o umowy ze szkołami, uczelniami 

wyższymi, zawodowymi, instytucjami, 

4) udzielania świadczeń zdrowotnych na wniosek osób fizycznych poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych, 

5) prowadzonej szkoły rodzenia, 

6) działalności usługowej przechowywania zwłok 
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7) działalności usługowej sterylizacji, 

8) działalności usługowej produkcji ciepła, 

9) najmu pomieszczeń i lokali użytkowych, 

10) dzierżawy terenu i powierzchni reklamowych, 

11) sprzedaży materiałów technicznych, zbędnego wyposażenia, odpadów, złomu, 

12) sprzedaży posiłków, 

13) udostępniania dokumentacji medycznej i innej archiwalnej oraz usług kserograficznych, 

14) świadczeń usług transportowych, wykraczających poza przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym, 

15) prowadzenia badań na zlecenie uprawnionych instytucji, 

16) medycznego zabezpieczania imprez masowych, 

17) usług parkingowych, 

18) usług pralniczych. 

3. Podmiot leczniczy przygotowuje i szkoli personel oraz opracowuje stosowną dokumentację do wykonania 

nałożonych zadań obronnych na rzecz ludności cywilnej i sił zbrojnych w czasie zagrożenia bezpieczeństwa 

Państwa i wojny. 

4. Podmiot leczniczy obejmuje swymi zadaniami: 

1) ludność z obszaru całego kraju, 

2) cudzoziemców, 

3) kontrakty na wykonanie usług z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 

§ 6. Podmiot leczniczy stanowi bazę szkoleniową praktycznej nauki zawodu dla szkół medycznych 

i wyższych uczelni. 

§ 7. 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń bezpłatnie osobom ubezpieczonym i innym osobom 

uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie 

lub przepisach szczególnych albo umowie cywilnoprawnej. 

2. Przy ustalaniu wysokości opłaty w przypadkach świadczeń zdrowotnych Dyrektor podmiotu leczniczego 

uwzględnia rzeczywiste koszty udzielania takiego świadczenia zdrowotnego. 

§ 8. Organami Podmiotu leczniczego są: 

1) Dyrektor jako organ zarządzający, 

2) Rada Społeczna jako organ doradczy Dyrektora oraz inicjujący i opiniodawczy Powiatu Kłodzkiego  

we wszelkich sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. 

Rozdział 2. 

Zarządzanie podmiotem leczniczym 

§ 9. 1. Dyrektor zarządza podmiotem leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Do podejmowania czynności prawnych w imieniu podmiotu leczniczego upoważniony jest Dyrektor. 

3. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor podmiotu leczniczego korzysta z opinii właściwych organów 

i organizacji w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym. 

5. Zarząd Powiatu Kłodzkiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy 

o pracę, albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu. 

6. Dyrektor kieruje podmiotem leczniczym przy pomocy: 

1) Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, 
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2) Zastępcy dyrektora ds. finansowych 

3) Zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, 

4) Zastępcy dyrektora ds. pielęgniarek i położnych, 

5) Ordynatorów oddziałów, 

6) Kierowników działów. 

7. Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odwołać Dyrektora podmiotu leczniczego i wypowiedzieć mu warunki 

pracy i płacy albo rozwiązać z nim umowę o pracę, albo umowę cywilnoprawną  po uzyskaniu opinii Rady 

Społecznej, lub na wniosek Rady Społecznej. Opinia Rady Społecznej nie jest w tym wypadku dla Zarządu 

wiążąca. 

Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego stanowią zakłady lecznicze, w których wykonuje  

on działalność leczniczą, oraz administracja i obsługa. 

2. W skład „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wchodzą następujące zakłady lecznicze: 

1) Szpitale Kłodzkie: 

a) Szpital w Kłodzku: 

- izby przyjęć, 

- izba przyjęć psychiatryczna, 

- izba przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego, 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy oddziału położniczo-ginekologicznego, 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy oddziału urologii, 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy oddziału chirurgii ogólnej, 

- oddział chorób wewnętrznych, 

- oddział kardiologiczny, 

- oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, 

- pracownia elektrofizjologii, 

- pracownia hemodynamiki, 

- pracownia (poradnia) kontroli stymulatorów kardiowerterów, 

- oddział rehabilitacji kardiologicznej, 

- oddział pediatryczny, 

- oddział chirurgii ogólnej, 

- oddział położniczo-ginekologiczny, 

- oddział neonatologiczny, 

- oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, 

᠆ oddział urologiczny, 

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 

- oddział medycyny paliatywnej, 

- bloki operacyjne, 
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- sala porodowa, 

- oddział psychiatryczny ogólny, 

- oddział psychiatryczny o podstawowym stopniu zabezpieczenia, 

- oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, 

- centralny punkt sterylizacji, 

- pracownia USG, 

- pracownia EKG, 

- pracownia tomografii komputerowej, 

- pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, 

- pracownia mammograficzna, 

- pracownia kolonoskopowa, 

- pracownia gastroskopowa, 

- pracownia rektoskopowa, 

- pracownia rezonansu magnetycznego, 

- pracownia EEG, 

- pracownia EMG, 

- pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 

- apteka zakładowa, 

- dział żywienia, 

- prosektorium, 

- gabinety diagnostyczno-zabiegowe podstawowej opieki zdrowotnej 

b) Szpital w Nowej Rudzie: 

- izba przyjęć, 

- izba przyjęć pediatryczna, 

- oddział chorób wewnętrznych, 

- oddział pediatryczny, 

- pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 

- pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej. 

c) Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie-Zdroju: 

- oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, 

- dział masażu leczniczego, 

- dział balneoterapii, 

- zakład przyrodoleczniczy, 

- dział obsługi kuracjusza, 

- poradnia stomatologiczna. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4508



2) Zakład Opieki Długoterminowej w Kłodzku: 

a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowej Rudzie. 

3) Ambulatorium Kłodzkie: 

a) Przychodnia w Kłodzku z poradniami i komórkami: 

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

- gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

- gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

- chirurgii ogólnej, 

- chorób zakaźnych, 

- diabetologiczna, 

- endokrynologiczna, 

- chorób wewnętrznych, 

- pediatryczna, 

- promocji zdrowia, 

- pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, 

- punkt szczepień, 

- medycyny pracy, 

- stomatologiczna, 

- chirurgii stomatologicznej, 

- ortodontyczna, 

- protetyki stomatologicznej, 

- pracownia protetyki dentystycznej, 

- pracownia USG, 

- pracownia EKG, 

- punkt pobrań krwi, 

- gabinet zabiegowy, 

- okulistyczna, 

- otolaryngologiczna, 

- reumatologiczna, 

- neurologiczna, 

- zdrowia psychicznego, 

- terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 

- położniczo-ginekologiczna, 

- dermatologiczna, 

- onkologiczna, 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4508



- neurochirurgiczna, 

- pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, 

- pracownia cytologiczna, 

- medycyny paliatywnej, 

- kardiologiczna, 

- urologiczna, 

- chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

- gruźlicy i chorób płuc. 

- punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze. 

b) Przychodnia w Nowej Rudzie z poradniami i komórkami: 

- chirurgii ogólnej, 

- diabetologiczna, 

- zdrowia psychicznego, 

- terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 

- gruźlicy i chorób płuc, 

- położniczo-ginekologiczna, 

- dermatologiczna, 

- medycyny pracy, 

- pracownia USG. 

c) Ratownictwo medyczne: 

- punkt zgłoszeń transportu sanitarnego i pomocy wyjazdowej, 

- zespół transportu sanitarnego, 

- zespół transportu sanitarnego, 

- zespół transportu sanitarnego, 

- zespół transportu sanitarnego, 

- zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Kłodzku, 

- zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny w Kłodzku, 

- zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Nowej Rudzie, 

- zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny w Nowej Rudzie, 

- zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny w Bystrzycy Kłodzkiej, 

- zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Dusznikach - Zdroju, 

- zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Lądku - Zdroju, 

- zespół ratownictwa medycznego podstawowy w Kudowie - Zdroju, 

5. Administracja i obsługa: 

a) dział zatrudnienia i polityki płacowej, 

b) dział ekonomiczno-finansowy: 
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- sekcja finansowo-księgowa, 

- sekcja inwentaryzacji, 

c) dział administracyjno-techniczny: 

- zaopatrzenie, 

- sanityzacja, 

- eksploatacja, 

- zamówienia publiczne, 

- magazyny, 

d) dział transportu, 

e) dział organizacyjny, sprzedaży i statystyki, 

f) kancelaria, 

g) sekcja informatyki, 

h) samodzielne stanowiska pracy określone w regulaminie organizacyjnym. 

Rozdział 4. 

Mienie podmiotu leczniczego 

§ 11. Podmiot leczniczy gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami będącymi mieniem Powiatu Kłodzkiego oraz majątkiem własnym. 

§ 12. Zbycie aktywów trwałych podmiotu leczniczego, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Kłodzkiego w formie uchwały 

wyrażającej zgodę. 

Rozdział 5. 

Rada społeczna podmiotu leczniczego 

§ 13. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu i jest ona organem inicjującym i opiniodawczym 

Powiatu oraz organem doradczym Dyrektora w kluczowych sprawach funkcjonowania „Zespołu Opieki 

Zdrowotnej” w Kłodzku. 

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

c) przyznawania Dyrektorowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, 

e) regulaminu organizacyjnego, 

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw 

podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
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5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie. 

§ 15. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) Przewodniczący w osobie Starosty lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, 

3) pozostali członkowie wybrani przez Radę Powiatu Kłodzkiego w liczbie 8. 

2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: 

1) Dyrektor „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, 

2) przedstawiciele samorządów zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów), mają prawo 

uczestniczyć z głosem doradczym, 

3) przedstawiciele organizacji związkowych. 

3. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się zgodnie z regulaminem Rady Społecznej. 

§ 16. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia do czasu powołania 

nowej Rady. 

3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku: 

1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej, 

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej. 

3) w każdym czasie na uzasadniony wniosek organu, który go powołał, 

4) popełnienia przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, 

5) długotrwałej choroby. 

§ 17. 1. Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin ustalający tryb zwoływania posiedzeń, tryb pracy i tryb 

podejmowania uchwał. 

2. Regulamin określony w ust.1uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Rada Powiatu Kłodzkiego. 

§ 18. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje odwołanie do Rady 

Powiatu Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały. 

Rozdział 6. 

Gospodarka finansowa podmiotu leczniczego 

§ 19. 1. Podmiot leczniczy prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej. 

§ 20. Podmiot leczniczy może uzyskać środki finansowe: 

1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 

2. z wydzielonej działalności dodatkowej wymienionej w § 5 ust. 2 niniejszego statutu, 

3. z dotacji, 

4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, w tym także pochodzenia zagranicznego, 

5. z publicznych akcji o charakterze charytatywnym o zasięgu ogólnokrajowym, 

6. z odsetek od lokat bankowych, 

7. z zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

8. od organu założycielskiego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 
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§ 21. Podmiot leczniczy otrzymane środki publiczne może przeznaczyć na: 

1. Realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury 

i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań. 

2. Remonty. 

3. Inne cele niż określone w ust. 1 uzasadnione bieżącą potrzebą. 

4. Realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Realizację programów wieloletnich. 

6. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

§ 22. 1. Wartość majątku podmiotu leczniczego określają: 

a) fundusz założycielski, 

b) fundusz zakładu. 

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej podmiotowi leczniczemu części mienia Powiatu 

Kłodzkiego. 

§ 23. 1. Podstawę gospodarki finansowej podmiotu leczniczego stanowi plan finansowy ustalony przez 

Dyrektora podmiotu leczniczego. 

2. Rokiem obrachunkowym podmiotu leczniczego dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów 

podatkowych jest rok kalendarzowy. 

§ 24. 1. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność 

i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów. Wyboru podmiotu badającego sprawozdanie 

finansowe dokonuje Rada Powiatu Kłodzkiego. 

2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości jest Rada Powiatu Kłodzkiego. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 25. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  

o działalności leczniczej i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy ustaw określone w § 3 

niniejszego Statutu i obowiązujące regulaminy. 

§ 26. Zmiany w niniejszym Statucie są wprowadzone w takim samym trybie jak jego nadanie.
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Załącznik nr 1 do Statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

 

 

Logo „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 
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