UCHWAŁA NR XXIV/693/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1638) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIII/611/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku
w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Śremie (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz.
6758), wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż § 10 otrzymuje brzmienie :
"§ 10. 1. Strukturę organizacyjną ZOL stanowią następujące komórki organizacyjne:
1) Zakład leczniczy:
a) Dział medyczny;
b) Oddziały:
- oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny,
- oddział opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny,
- oddział dzienny psychiatryczny - rehabilitacyjny;
c) Dział farmacji szpitalnej;
2) Pozostałe komórki pomocnicze:
a) Dział finansowo-księgowy,
b) Sekcja organizacyjno - administracyjna;
3) Samodzielne stanowiska pracy:
a) radca prawny,
b) ds. kadr,
c) ds. bhp.
2. Organizację wewnętrzną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ZOL oraz sprawy
dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, określa Regulamin Organizacyjny ustalony
przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Społeczną."
§ 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 XXIV/693/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638.) 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 Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego w Śremie 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.
Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana polega na ujęciu oddziałów oraz sekcji organizacyjno administracyjnej.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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