
UCHWAŁA NR XVII / 153 / 2004

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.  39 ust.  2 i 3 ustawy z dnia

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W  statucie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały

nr XXIII/100/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2001 r., zmienionej 

– uchwałą nr XXV/127/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 marca 2001 r,

– uchwałą nr XXXVI/218/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 27 marca 2002 r.,

– uchwałą nr VI/66/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r.,

– uchwałą nr XII/107/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r.

zatwierdza się następujące zmiany: 

1. W § 5 ust. 1 pkt c skreśla się wyrazy „wewnętrzny I, wewnętrzny II”, a w ich miejsce

wprowadza się wyraz „wewnętrzny”;

2. W  §  5  ust.  2  po  wyrazie  „Diabetologiczna”  dodaje  się  wyrazy  „Neurologiczna”

i „Kardiologiczna”;

3. W § 5 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”.

§ 2.

Zatwierdza się tekst jednolity statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Piotr Piekarski



UZASADNIENIE

Wprowadzenie  zmian  w  statucie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie  wynika  z  sytuacji

ekonomicznej szpitala, a w szczególności z wdrażania programu restrukturyzacji przygotowanego

przez dyrekcję. 

Powyższy program dotyczy m.in.  rodzajów i  zakresu  udzielanych świadczeń  zdrowotnych oraz

struktury organizacyjnej szpitala. Zagadnienia te reguluje statut ZOZ-u jako dokument określający

ustrój tego podmiotu. 

Przyjęcie jednolitego tekstu statutu wynika z zapisów w regulaminie Rady Społecznej ZOZ-u.


