
UCHWAŁA NR XXVI/170/2020 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. 
poz. 713)  oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 295, 567, 1493 i 2112) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/83/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie: 

1) podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu 
zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń; 

2) opieki stomatologicznej; 

3) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: poradnia ginekologiczno-położnicza; 

4) podstawowej pomocy doraźnej w przypadkach nagłych zachorowań, nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia oraz potrzeby zachowania ciągłości leczenia;”; 

2) w §3 dodaje się ust.4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zakład może realizować zlecone mu zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów 
zdrowotnych i promocji zdrowia.”; 

3) w §3 dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w zakresie wynajmu 
pomieszczeń, z której dochody przeznaczać będzie na działalność statutową.”; 

4) §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W razie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje zastępca Kierownika.”; 

5) w §6 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku gdy Kierownik nie jest lekarzem, zastępcę wybiera się w drodze konkursu na 
stanowisko zastępcy Kierownika, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U z 2020r. poz. 295 ze zm.). W pozostałych przypadkach zastępcę 
wyznacza Kierownik, po uzyskaniu uprzedniej, pozytywnej opinii Rady Społecznej.”; 

6) w §6 dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zastępca Kierownika, wyznaczany przez Kierownika, winien legitymować się wykształceniem 
wyższym oraz minimum rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem 
pracowniczym.”; 

7) §7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kierownik nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z zastępcą Kierownika, 
wybranym w trybie określonym w § 6 ust. 3 niniejszego Statutu.”; 

8) §8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W skład Rady Społecznej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym: 

1) Przewodniczący – Wójt Gminy Łysomice 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3983711A-801B-40B6-B1CA-A536CA65AA55. podpisany Strona 1



b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy – w liczbie nie przekraczającej 5 osób.”; 

9) w §8 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy 
Łysomice.”; 

10) w §8 dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej; 

2) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji; 

3) zatrudnienia w Zakładzie; 

4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego; 

5) ubezwłasnowolnienia.”; 

11) w §8 dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej, organu tworzącego lub 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.”; 

12) w §8 dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji lub 
przekształcenia Zakładu.”; 

13) w §8 dodaje się ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada wykonuje swoje uprawnienia statutowe 
do czasu powołania nowej Rady.”; 

14) § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności: 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 

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

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

c) przyznawania kierownikowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem; 

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

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

f) regulaminu organizacyjnego; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem 
spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.”; 

15) w § 10 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się obligatoryjnie jeden raz na kwartał.”; 
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16) § 12 otrzymuje następujące brzmienie 

„Zadania i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Zakładu oraz jego strukturę 
organizacyjną określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika. Szczegółowy podział 
zadań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Zakładu ustala Kierownik.”; 

17) w § 16 dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie 

„Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest Rada Gminy Łysomice.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Kadencja 2018-2023 

 
XXVI Sesja Rady Gminy Łysomice  
15 grudnia 2020 r., godz. 15.00 

 
 (sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 

 
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA 

w dniu 15 grudnia 2020 r.  
 

W sprawie : „zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                      w  Łysomicach  – projekt uchwały Nr XXVI/170/2020” 

 
TYP GŁOSOWANIA Jawne 

imienne 
DATA GŁOSOWANIA 15.12.2020 r. 

 

LICZBA UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY ZA 11 

LICZBA OBECNYCH 11 GŁOSY PRZECIW 0 

LICZBA NIEOBECNYCH 4 GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ 0 

  GŁOSY NIEODDANE 0 

KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE 

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA 

LP NAZWISKO I IMIĘ GŁOS 

1 Błaszkiewicz Marian --- 

2 Borowiec Krzysztof --- 

3 Chojna Marcin za 

4 Dembek Denis za 

5 Kamiński Kazimierz --- 

6 Karasiewicz Czesław za 

7 Kęder Tomasz --- 

8 Kożuchowski Robert za 

9 Lubomski Artur za 

10 Opałka – Wiśniewska Paulina za 

11 Polak Krystian za 

12 Pyrek Piotr za 

13 Wojda Roman za 

14 Zielińska Emilia  za 

15 Zmarzły Anna za 
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