
 

 

UCHWAŁA NR XXV/358/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

Nr 112, poz. 654 ze zm.), po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 

Urz. Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczego w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/249/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 

kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie, ogłoszoną w dniu 29 maja 2012 r.(Dz. Urz. Woj.Śl. 

2012, poz. 2190) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w rozdziale I - Nazwa, siedziba, cele i zadania -§ 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jaworznie zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej.  

2. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:  

1) przedsiębiorstwo Zakładu, o którym mowa w ust. 3,  

2) komórki organizacyjne działalności podstawowej tworzące przedsiębiorstwo Zakładu,  

3) komórki organizacyjne działalności pomocniczej zapewniające obsługę administracyjną, ekonomiczną 

oraz techniczną wspólne dla Zakładu i jego przedsiębiorstwa.  

3. W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzi przedsiębiorstwo o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczy, zajmujące się udzielaniem świadczeń zdrowotnych o charakterze całodobowej stacjonarnej 

opieki, innej niż szpitalna.  

4. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Zakładu utworzoną przez komórki 

organizacyjne działalności podstawowej związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i zakres 

udzielanych przez nie świadczeń oraz organizację i zadania komórek organizacyjnych działalności 
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pomocniczej, a także sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zasady 

organizacji pracy Zakładu określa "Regulamin Organizacyjny Zakładu".  

5. Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Jaworznie.  

6. Siedziba Zakładu mieści się w Jaworznie, przy ul. Zawiszy Czarnego 4."  

2) w rozdziale II - Zarządzanie Zakładem - w § 8 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

"1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Jaworznie wniosków i opinii w sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,  

b) przekształcenia, likwidacji, rozszerzenia lub ograniczenia działalności,  

c) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu"  

a) w pkt. 2) dodaje się lit. e i f w brzmieniu:  

"e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego,  

f) regulaminu organizacyjnego"  

3) rozdział III - Organizacja wewnętrzna Zakładu -§ 10 ust. 2 oraz ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

"2. Organizację wewnętrzną działalności podstawowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakładu 

Pielęgancyjno-Opiekuńczego tworzą:  

1) Dział Opieki Długoterminowej,  

2) Dział Rehabilitacji,  

3) Dział Farmacji Szpitalnej,  

3. Organizację wewnętrzną działalności pomocniczej Zakładu tworzą:  

1) Dział Administracji,  

2) Dział Techniczny,  

3) Dział Żywienia"  

4) w rozdziale IV - Gospodarka finansowa -§ 12 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

"2) z wydzielonej działalności innej niż lecznicza,"  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wiesław Więckowski 
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