
Uchwała Nr 3362/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 marca 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia 
Uzależnień w Charcicach 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 6 Uchwały nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, zwanej dalej „Radą”, dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia 
Uzależnień w Charcicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje o których mowa w ust. 1:  
a) będą przeprowadzone w formie pisemnej opinii Rady, 
b) zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni od dostarczenia niniejszej uchwały Radzie. 

3. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 
zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3362/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 marca 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia 
Uzależnień w Charcicach. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji lub Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przeprowadza się konsultacje aktów prawa 

miejscowego, jakimi są statuty podmiotów leczniczych dla których Województwo Wielkopolskie 

jest podmiotem tworzącym.   

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku 

określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką 

radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z §6 wyżej wymienionej uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze 

uchwały określa przedmiot, termin i formy konsultacji, oraz sposób publikacji informacji  

o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.  

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
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UCHWAŁA NR .................... 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 295 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXIV/692/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.  (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., 

poz. 7705), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”, 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) niniejszego statutu, 

5) innych obowiązujących przepisów.”; 

2) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komórki organizacyjne Zakładu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne wykonują swoje 

zadania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie 

organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych 

wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad 

uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi 

i organizacjami społecznymi.”; 

3) w  § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku : 

1) złożenia rezygnacji, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady, 

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co 

najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

4) naruszenia w trakcje kadencji zakazu o którym mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, 

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady wniosku w przedmiocie ich 

odwołania.”; 

4) w  § 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wykonanie innych zadań określonych w ustawie.”; 

5) w  § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie.”; 

6) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ewidencja kosztów i przychodów 

prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów w publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej.”. 

§ 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 .................... 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.  

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 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 Zakładu 

Leczenia Uzależnień w Charcicach 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 wykreśleniu podstawy prawnej następujących ustaw: 

o działalności leczniczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu 

narkomanii i o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji 

personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia 

stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz 

sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, celem 

uogólnienia zapisów statutu. 

Natomiast w § 18, 19 i 21 zostały wprowadzone zmiany porządkujące dotychczas obowiązujących zapisów 

statutu. 

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


