
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.95.2015.MA 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 29 lipca 2015 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 11 ust. 1 w części, tj. w zakresie zwrotu „w skład którego wchodzą” oraz w zakresie w jakim wymienia 

jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (pkt 1 i 2), § 11 ust. 2 w części,  

tj. w zakresie zwrotu „w skład której wchodzą” oraz w zakresie w jakim wymienia jednostki organizacyjne 

i komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (pkt 1 i 2), § 11 ust. 4 - 10 Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/67/2015 Rady Powiatu 

Sokólskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Sokółce. 

UZASADNIENIE 

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Powiatu Sokólskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Przedmiotowa uchwała wpłynęła  

do organu nadzoru w dniu 1 lipca 2015 r. 

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem 

prawa, a mianowicie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618 ze zm.) w zw. z § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń 

z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325). 

Mając powyższe na uwadze w dniu 21 lipca 2015 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze. 

Zgodnie bowiem z treścią art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym uchwała organu powiatu 

sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru. 

W zapisach § 11 ust. 1 i 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/67/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce oprócz 

przedsiębiorstw Rada Powiatu wymieniła również jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne wchodzące 

w skład przedsiębiorstw. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2542



Stosownie do postanowień art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) w statucie określa się organy i strukturę organizacyjną podmiotu, o którym 

mowa w ust. 1, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, 

o której mowa w art. 48, przed upływem kadencji. 

Natomiast zgodnie z § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń 

z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325) jednostka organizacyjna jest to wyodrębniona w regulaminie 

organizacyjnym część przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zaś komórka organizacyjna - wyodrębniona 

w regulaminie organizacyjnym część jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, albo, jeżeli to wynika  

ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, część przedsiębiorstwa tego podmiotu działająca poza 

jednostką organizacyjną. 

W świetle wskazanych wyżej przepisów, w ocenie organu nadzoru, statut podmiotu leczniczego winien 

zawierać wpis przedsiębiorstw danego podmiotu leczniczego, natomiast jednostki i komórki organizacyjne 

przedsiębiorstwa winne być wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym. 

W pozostałym zakresie objętym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego organ nadzoru 

odstępuje od stwierdzenia nieważności. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Powiatowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Kierownik Zespołu Radców Prawnych 

Urszula Dunaj 
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