
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/223/16 

RADY GMINY KURZĘTNIK 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść Statutu Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku nadany 

uchwałą Rady Gminy Kurzętnik Nr XXIV/152/12 z dnia 16 sierpnia 2012 w ten sposób, że: 

§ 10. Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od jej powołania i jest równa kadencji organów samorządy 

terytorialnego, przy czym po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania nowej Rady 

Społecznej 

2. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej przed upływem kadencji odbywają się na wniosek 

organów delegujących swoich przedstawicieli, a także z inicjatywy Przewodniczącego Rady Społecznej oraz 

organu założycielskiego w przypadku: a. śmierci członka Rady Społecznej; b. złożenia przez członka pisemnej 

rezygnacji ze sprawowanej funkcji, c. długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą 

lub innymi okolicznościami, jeśli okres tej nieobecności obejmuj co najmniej trzy kolejne posiedzenia Rady 

Społecznej 

§ 16. Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie: a. Rady Gminy i innych organów 

uprawnionych w ramach kontraktu na realizację zadań statutowych, b. osób objętych ubezpieczeniem 

innym niż ubezpieczenie społeczne, c. instytucji ubezpieczeniowych, d. innych zakładów opieki zdrowotnej, 

e. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach 

ubezpieczenia, 

2) otrzymane na realizację zadań i programów zdrowotnych, 

3) z darowizn, zapisów oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego, 

4) otrzymane w formie dotacji 

5) z wynajmu pomieszczeń na cele związane z ochroną zdrowia, profilaktyką i rehabilitację, prowadzeniem 

działalności farmaceutycznej, 

2. Wynajem pomieszczeń na cele inne niż wskazane w pkt 5 może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą 

podmiotu tworzącego. Uzyskane z tego tytułu przychody Zakład będzie odprowadzić na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Kurzętnik. 
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§ 17. Statutu otrzymuje brzmienie: Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi 

rachunek zysków i strat na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Załącznik nr 1 „ Wykaz poradni 

Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku do uchwały Rady Gminy Kurzętnik 

Nr XXIV/152/12 z dnia 16 sierpnia 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Warmińsko-Mazurskiego 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Lewicki 
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