
 

 

UCHWAŁA NR XX/356/20 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 

i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2019.506 j.t. z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2018.2190 j.t. z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/316/12 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 

w Zabrzu, ul. 3 Maja 10 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2. Statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/316/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 czerwca 

2012 r. otrzymuje brzmienie: 

1. Podmiot działa pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji 

Dzieci i Młodzieży. 

2. Podmiot prowadzi zakład leczniczy o nazwie Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. 

2. § 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Organizacja podmiotu oparta jest na zespole i stanowiskach podległych Kierownikowi Podmiotu: 

1) Zespół diagnostyczno-terapeutyczny i planowania leczenia: 

a) zespół lekarzy specjalistów, 

b) poradnia  neurologiczna dla dzieci, 

c) poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży , 

d) poradnia psychologiczna dla dzieci, 

e) poradnia logopedyczna dla dzieci, 

f) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, 

g) pion rehabilitacji leczniczej, 

h) punkt wczesnej interwencji, 

i) poradnia wad postawy dla dzieci i młodzieży, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 4122



j) pracownia integracji sensorycznej, 

k) pracownia terapii zajęciowej, 

l) pracownia rehabilitacji sportowej, 

2) Stanowiska finansowo-administracyjne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 
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