
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/253/2017 

RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu  

Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) 

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/108/2016 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania 

Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku (Dz. Urz. woj. 

podkarp. poz. 1502) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11. realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia 

i informacji niejawnych.”; 

2) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmiot tworzący Zakład może na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej odwołać 

członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, 

3) rażącego nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 

5) likwidacji Zakładu, połączenia lub przekształcenia w spółkę kapitałową.”; 

3) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład prowadzi działalność leczniczą w ramach dwóch zakładów leczniczych, 

wyodrębnionych ze względu na rodzaj wykonywanej działalności: 

1) Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), w skład którego wchodzą komórki 

organizacyjne określone w regulaminie organizacyjnym, 

2) Świadczenia Ambulatoryjne, w skład których wchodzą komórki organizacyjne określone 

w regulaminie organizacyjnym.”; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 15 grudnia 2017 r.

Poz. 4436



4) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„Wszystkie zakłady lecznicze podmiotu posiadają wspólną administrację, księgowość, 

obsługę gospodarczą i techniczną.”; 

5) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółową strukturę organizacyjną zakładów leczniczych podmiotu, rodzaj 

prowadzonej działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych 

stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez 

Radę Społeczną.”; 

6) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład samodzielnie gospodaruje posiadanym mieniem.”; 

7) w § 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stratę netto Zakład pokrywa we własnym zakresie.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Strata netto Zakładu nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze 

jego istnienie uzasadnione jest celami, zadaniami do których realizacji został utworzony 

a ich realizacji nie może przejąć inny Zakład w sposób zapewniający nieprzerwane 

sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład może otrzymać środki na pokrycie straty netto.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Niżańskiego. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Janusz Nawrocki 
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