
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/265/2016 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 24 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Łomży 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 r. 

 poz. 486) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 618 z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XXVI/319/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2013 r. poz. 1993), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), 

zwanej w dalszej części statutu „Ustawą", 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 487), zwanej w dalszej części statutu "ustawą o wychowaniu w trzeźwości", 

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546  

z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224  

z późn. zm.), 

8) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

9) niniejszego statutu.”; 

                                                      
1)

 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697,  

poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918, poz. 1991, z 2016 r. poz. 904 i poz. 960 
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2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się: 

1. Zakłady lecznicze, zgodnie z rodzajem wykonywanej działalności leczniczej: 

1) Ośrodek stacjonarny, w ramach którego funkcjonuje: 

a) Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień, 

2) Poradnie specjalistyczne i ośrodki pozaszpitalne, w skład którego wchodzą następujące komórki 

organizacyjne: 

a) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, 

b) Poradnia Leczenia Uzależnień w Zambrowie, 

c) Dzienny Oddział Terapii Uzależnień.”; 

3) w § 12 wykreśla się ust. 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

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

Województwa Podlaskiego.   

  Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Jacek Piorunek 
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