
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/255/2022 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 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 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 ze zm.)1) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 711 ze 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 2020 r.  

poz. 748 ze zm.)3) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„1. Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.”; 

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. W ramach działalności leczniczej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne  

niż szpitalne Zespół udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem 

pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianie im produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także 

prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób  

do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.”. 

§ 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: 

Ryszard Kawka 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 i 2331; z 2021 r. poz. 1773 

i 2120. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2141, 3212, 7211; 

z 2021 r. poz. 2614, 4568. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 521
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