
UCHWAŁA Nr 112/XXVI/09 

RADY GMINY ZAWIDZ 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 36, art. 43, art. 46 pkt 1 lit. c, art. 53 a ust. 2 i art. 

60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 14, 

poz. 89) Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zawidzu, zwany 

dalej „Zakładem”, który zaprzestanie działać 31 grudnia 2009r. 

§ 2.1. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewnia się 

dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich 

jakości przez nowotworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RODZINNA” w Zawi-

dzu Kościelnym tworzonym przez lek. med. Małgorzatę Jankowską – Kaczmarzyk. 

3. Zakład zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do 31 grudnia 2009r. a od 1 stycznia 2010r. dzia-

łalność medyczną przejmuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RODZINNA” w Zawi-

dzu Kościelnym, o którym mowa w ust. 2. 

4. W okresie likwidacji SP ZOZ w Zawidzu opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewni Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „PROFIL-MED” Spółka z o.o. ul. Słowackiego 6 w Sierpcu. 

5. Dokumentację medyczną oraz niemedyczną (w tym akta osobowe pracowników) przekazane zostaną 

podmiotowi przejmującemu zadania likwidowanego zakładu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowot-

nej oraz sposobu jej przetwarzania. 

6. Z chwilą likwidacji Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zawidzu będzie wykreślony z Rejestru. 

§ 3. Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Ko-

ścielnym po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Zawidz. 

§ 4. Mienie stanowiące własność Zakładu zostanie wydzierżawione nowemu Niepublicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej „PRZYCHODNIA RODZINNA” w Zawidzu Kościelnym. 

§ 5.1. Na likwidatora Zakładu powołuje się Panią Małgorzatę Jankowską – Kaczmarzyk. 

2. Likwidator przedłoży Radzie Gminy Zawidz sprawozdanie z przebiegu likwidacji Samodzielnego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu po zakończeniu swych czynności. 

3. Do zadań likwidatora Zakładu należy w szczególności: 

a) opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu, 

b) zawiadomienie kontrahentów Zakładu o otwarciu likwidacji, 

c) zawiadomienie banku obsługującego Zakład o otwarciu likwidacji, 

d) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu i protokólarne przekazanie mienia, o którym mowa w 

§ 4, 

e) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia, 

f) dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Za-

kładu, 

g) zaspokojenie wierzycieli, 

h) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji, 

i) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów, 

j) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa. 



§ 6.1. Likwidator nie może bez zgody Rady Społecznej i Rady Gminy Zawidz podejmować działań powo-

dujących powstanie zobowiązań i należności, których rozliczenie wykraczałoby poza okres działalności Za-

kładu. 

2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia 

działalności Zakładu. 

§ 7. Za wykonywanie czynności likwidatora SPZOZ w Zawidzu Kościelnym przyznaje się uposażenie 

miesięczne w wysokości dotychczasowego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu. 

§ 8. Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu zatrudnieni na pod-

stawie umowy o pracę zawartych na czas nieokreślony zostaną zatrudnieni w nowo powstałym Niepublicz-

nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu Pra-

cy. 

§ 9.1. Ustala się termin zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Zawidzu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2009r. 

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu nastąpi w terminie trzech miesięcy od zakończenia 

działalności SPZOZ w Zawidzu Kościelnym. 

§ 10. Traci moc uchwała nr 105/XXV/09 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie likwida-

cji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Krajewski 

 

 

 

 

 

 

 


