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Uchwała Nr XXXV1239/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie:

wprowadzenia
zmian do Statutu
Zdrowotnej
w Kole.

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Na podstawie art. 42 ust. I i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności
(j.t: Dz.U z 2016r. poz. 1638 ze zm.),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Opieki

leczniczej

§1
Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Samodzielnego
Zdrowotnej w Kole:

Publicznego Zakładu Opieki

l. W § 10 dokonuje się zmiany poprzez:
a) dodanie w pkt. b wyrazów: " pulmonologia, endokrynologia oraz onkologia
" i otrzymanie brzmienia: "b) porad specjalistycznych w dziedzinach: chirurgia
ogólna, urologia, położnictwo i ginekologia, kardiologia, laryngologia, reumatologia,
gastroenterologia, żywienia, diabetologia, pulmonologia, endokrynologia oraz onkologia";

2. W § 21 dokonuje się zmiany poprzez:
a) dodanie w ust. 3 punktów:
"j" o treści: "j) Poradnia Endokrynologiczna",
"n" o treści: "n) Poradnia Onkologiczna"
"o" o treści:, "o) Poradnia Pulmonologiczna".

3. Strukturę organizacyjną

Zakładu w formie graficznej

przedstawia

Załącznik

nr I do

niniejszego statutu, którego treść uwzględnia zmiany wskazane w ust. 1-2.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego i Dyrektorowi
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Samodzielnego

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Wielkopolskiego

14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

włcep~ew~~1ICY Rady
ZdzlslawV46?nańslt
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Załącznik nr 1 do Statutu SPZOZ

w Kole

Rada Społeczna

WIcep~~zący
Zd:Z~omański

Rady

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/239/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zgodnie z art. 42 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności
poz. 1638 ze zm.), Statut Samodzielnego
podstawowym

dokumentem

organizacyjną,

formę gospodarki

Mając
udzielanych

na

świadczeń

onkologicznej
Przedłożone

określającym,

zdrowotnych

w Kole jest

m.in.: cele i zadania zakładu, jego organy, strukturę

finansowej,

dobro

Zakładu Opieki Zdrowotnej

a także kompetencje

pacjenta

i zapewnienie

i skład Rady Społecznej.

mieszkańcom

zasadnym jest utworzenie

szerszego

zakresu

poradni., tj. endokrynologicznej,

oraz pulmonologicznej.
zmiany mają charakter

obowiązującego
Zdrowotnej

uwadze

Publicznego

leczniczej (j.t Dz.U z 2016r.

Regulaminu

porządkowy

Organizacyjnego

i wymagają

dostosowania

Samodzielnego

Statutu do aktualnie

Publicznego

Zakładu

Opieki

w Kole.

Mając powyższe
Opieki Zdrowotnej

na uwadze, uchwalenie
w Kole jest celowe.

zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

