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Projekt 
 
z dnia  2 września 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA 

RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Leżajskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 wykreśla się pkt 12, 

2) w § 6 wykreśla się pkt 2, 

3) w § 10 wykreśla się pkt 3, 

4) w § 11 ust. 1 pkt 1 wykreśla się lit. q, 

5) w § 11 wykreśla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Leżajskiego 

 
 

mgr Adam Wylaź 
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Uzasadnienie 

Podstawa prawna: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) 

W związku z zakończeniem działalności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego zachodzi konieczność 

wprowadzenia następujących zmian w Statucie SP ZOZ w Leżajsku: 

1) w § 4 ust. 2  opisującym realizowane zadania wykreśla się pkt 12 o treści: „całodobowa opieka i leczenie 

osób nie wymagających hospitalizacji,” 

2) w § 6 określającym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej formy udzielania świadczeń zdrowotnych 

wykreśla się pkt 2 o treści: „opieki stacjonarnej innej niż szpitalna,” 

3) w § 10 opisującym zakłady lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej wykreśla się pkt 3 o treści: 

„Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Leżajsku.” 

4) w § 11 opisującym jednostki i komórki organizacyjne wchodzące w skład SP ZOZ wykreśla się ust. 3 o treści: 

„W skład Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

wchodzi jedna jednostka organizacyjna - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. 

Ponadto w § 11 ust. 1 pkt 1 opisującym jednostki i komórki organizacyjne wchodzące w skład Szpitala p.w. 

Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku wykreśla się lit. q o treści: „prosektorium”. Pomieszczenia 

do przechowywania zwłok osób zmarłych mieszczące się w szpitalu, nie spełniają wymogów określonych dla 

prosektorium i nie pełnią funkcji prosektorium (nie są wykonywane sekcje zwłok). Pomieszczenia 

do przechowywania zwłok zostały ujęte w strukturze organizacyjnej Działu Administracyjno-Gospodarczego, 

co zostało zapisane w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Leżajsku. Wprowadzenie powyższego zapisu nie stanowi ograniczenia działalności SP ZOZ (zadania w tym 

zakresie będą realizowane jak dotychczas)  i  jest zapisem porządkującym dostosowującym strukturę 

organizacyjną Szpitala do stanu faktycznego. 

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Powiatu Leżajskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


