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UCHWAŁA NR XVIII/458/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. 
Oskara Bielawskiego w Kościanie 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 618 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XII/342/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 roku w 

sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w 

Kościanie (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 8375) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1.  W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Oddziały szpitalne – neurologii i rehabilitacji neurologicznej, 

2) Pracownie diagnostyczne, 

3) Zakład Fizjoterapii,”; 

2) Strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1 do statutu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr XVIII/458/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznegmu 
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) 

o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, 

chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wojewódzkiego 

Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie jest podmiot lub organ, który utworzył 

zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują 

Sejmikowi Województwa. 

W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do 

wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z zaleceń pokontrolnych Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu i wykreśleniu Zespołu Rehabilitacyjnego Psychiatrycznego i Ośrodka 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Psychospołeczne oraz z faktu utworzenia w Szpitalu Sekcji 

Informatyki. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


