UCHWAŁA NR XLIII/196/17
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze. zm.) Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut podmiotowi leczniczemu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sulęcinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
- Nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu
podmiotowi leczniczemu: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie;
- Nr XXVI/139/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania
statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcinie;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Dąbroś

Id: C000B024-91FD-48B0-B862-7D2708E10882. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/196/17
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa 7,
zwany dalej „Zakładem” lub „SP ZOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór jest Powiat Sulęciński.
§ 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Wincentego
Witosa 7, jest kontynuatorem działalności Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie i działa
w oparciu o:
a) ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz
inne ustawy i przepisy wykonawcze.
b) niniejszy statut uchwalony przez Radę Powiatu Sulęcińskiego.
§ 4. 1. Zakład został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 97 Wojewody Gorzowskiego z dnia
11.08.1997 r. i wpisany do księgi rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Gorzowskiego pod
numerem rejestrowym 0800340.
2. Z dniem 29.12.2011 r. Zakład jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
pod numerem księgi rejestrowej 000000004161.
3. Zakład posiada osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Wydz. V
Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. z dnia 28.12.1998 r. oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000012550 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy z dnia 15.05.2001r.
ZG.VIII NS- REJ. KRS/ 3453/ 1 / 428.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 5. 1. Celem Zakładu jest działalność lecznicza oraz promocja zdrowia.
2. Cele Zakładu realizowane są w ramach:
a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
a) postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności:
- badanie i porada lekarska,
- leczenie,
- rehabilitacja,
- opieka nad kobietami ciężarnymi, porodem i połogiem oraz noworodkiem,
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- szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
- opieka nad zdrowym dzieckiem,
- badania diagnostyczne i analityka medyczna,
- pielęgnacja chorych,
- pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- działalność profilaktyczna i oświatowa,
- ratownictwo medyczne,
- ratowanie życia ofiar poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich leczenie,
rehabilitacja medyczna i pomoc psychologiczna,
- świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
- transport medyczny,
- świadczenia w zakresie opieki paliatywnej stacjonarnej i domowej.
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w różnych dziedzinach medycyny,
c) prowadzenie działalności gospodarczej, z której zyski służą realizacji celów statutowych
zakładu,
d) realizacja zadań obronnych w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu.
2. Do zadań Zakładu należy również wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych
umów.
§ 7. W wykonywaniu zadań określonych w § 6 Zakład współdziała m.in. z:
a) Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Sulęcinie,
b) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie,
c) Innymi zakładami służby zdrowia na terenie województwa,
d) Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, oraz administracjami zakładów pracy lub
instytucji.
e) Fundacjami.
§ 8. Zadania i organizację poszczególnych komórek oraz porządek udzielania świadczeń zdrowotnych
w Zakładzie określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
Rozdział 3.
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU
§ 9. 1. Siedziba Zakładu mieści się w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa 7.
2. Obszar działania Zakładu stanowi obwód zapobiegawczo - leczniczy obejmujący miasta, gminy
i wsie określone w załączniku nr 1 do Statutu.
3. Obszar działania Zakładu może być zmieniony w oparciu o zawarte porozumienia bądź umowy.
Rozdział 4.
STRUKTURA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU
§ 10. 1. Działalność medyczną Zakładu prowadzą trzy zakłady lecznicze:
a) Szpital Powiatowy w Sulęcinie
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adres: ul. W. Witosa 4, 69-200 Sulęcin,
b) Medycyna Paliatywna przy SPZOZ Sulęcin
adres: ul. W. Witosa 4, 69-200 Sulęcin,
c) Przychodnia Wielospecjalistyczna przy SPZOZ Sulęcin
adres: ul. W. Witosa 4, 69-200 Sulęcin.
2. W skład zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt a) wchodzi podporządkowana
dyrektorowi jedostka organizacyjna Szpital Powiatowy im. dr H. Jordana,
3. W skład zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt b) wchodzi podporządkowana
dyrektorowi jednostka organizacyjna - Medycyna Paliatywna.
4. W skład zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt c) wchodzą podporządkowane
dyrektorowi jedostki organizacyjne:
a) Oddział Pomocy Doraźnej,
b) Przychodnia Wielospecjalistyczna.
Rozdział 5.
ORGANY ZAKŁADU
§ 11. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zakład oraz organem doradczym
Dyrektora jest Rada Społeczna.
§ 12. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący
Zakład.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
2) członkowie:
a) 1 przedstawiciel Wojewody,
b) 11 przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa z upływem kadencji Rady Powiatu Sulęcińskiego.
4. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:
1) na wniosek Przewodniczącego
w następujących okolicznościach:

Rady

Społecznej,

Dyrektora

SPZOZ

w Sulęcinie

a) nie realizowania obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej;
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;
c) zatrudnienia w Zakładzie;
2) na wniosek członka Rady Społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) zmianą miejsca pracy,
b) zmianą miejsca zamieszkania,
c) ważnym powodem o charakterze osobistym,
3) na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, Dyrektora SPZOZ lub organu, którego osoba
jest przedstawicielem w następujących przypadkach:
a) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,
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b) nieobecności przekraczjących 50% w ciągu roku kalendarzowego;
c) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Rady Społecznej
spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami, jeżeli okres tej niezdolności przekracza
6 miesięcy,
d) śmierci członka Rady Społecznej,
e) cofnięcia rekomendacji.
§ 13. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z dyrektorem,
2) przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
f) regulamiu organizacyjnego.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem
spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedstawienie regulaminu do zatwierdzenia
podmiotowi, który utworzył Zakład.
§ 14. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
§ 15. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
§ 16. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu, zwany dalej
Dyrektorem.
2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Społecznej, podejmuje decyzje dotyczące
funkcjonowania Zakładu samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu przy pomocy:
a) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
b) zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno - technicznych,
c) głównego księgowego,
d) naczelnej pielęgniarki,
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e) kierowników komórek organizacyjnych SPZOZ oraz osób zajmujących samodzielne
stanowiska.
5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.
6. Dyrektor może powoływać organy opiniodawczo - doradcze Dyrektora.
§ 17. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
a) bieżący nadzór nad wykonywaniem statutowych zadań,
b) organizowanie pracy personelu,
c) opracowanie planu finansowego i programów działania,
d) dokonywanie systematycznej analizy działalności Zakładu i zapoznanie z nimi Rady Społecznej
i Rady Powiatu,
e) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzenia podległego personelu.
Rozdział 6.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach
określonych przez:
a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 1638 ze zm.),
b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)
c) plan finansowy,
d) umowy – kontrakty oparte o plan finansowy i negocjacje cen świadczeń zdrowotnych.
§ 19. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
a) za świadczenia zdrowotne udzielane w ramach zawartego kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia,
b) za świadczenia zdrowotne udzielane w ramach zawartego kontraktu z innymi płatnikami,
c) od osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
d) od instytucji ubezpieczeniowych,
e) od zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, za świadczenia zawarte
w oddzielnych umowach,
f) za świadczenia na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej,
g) od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące
w ramach ubezpieczenia,
h) od innych osób prawnych,
i) z dotacji Lubuskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz innych instytucji, które mogą finansować
działania w zakresie ochrony zdrowia,
j) z prowadzonej działalności gospodarczej,
k) z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
l) z zaciągniętych pożyczek i kredytów tylko i wyłącznie za zgodą Rady Powiatu,
m) od jednostek samorządu terytorialnego,
n) od podmiotu, który utworzył Zakład.
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o) z nawiązek zasądzonych przez sądy na rzecz ratowania życia, leczenia, rehabilitację
medyczną i pomoc psychologiczną – ofiar poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych
p) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
o działalności leczniczej.
2. Zakład może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych
zadań,
b) remonty,
c) inne niż określone w pkt a. inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach
określonych w odrębnych przepisach,
e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
f) realizacje programów wieloletnich,
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne.
§ 20. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora,
po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
2. Rada Powiatu Sulęcińskiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu.
Rozdział 7.
MIENIE ZAKŁADU
§ 21. 1. Wartość majątku Zakładu określają:
- fundusz założycielski.
- fundusz Zakładu.
2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia
powiatowego.
3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 22. 1. Fundusz Zakładu zwiększa się o:
a) zysk netto,
b) kwoty zwiększenia aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów,
c) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, o której mowa
w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej.
2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:
a) stratę netto,
b) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów.
3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.
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§ 23. O podziale zysku decyduje Zakład, w imieniu którego działa Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady
Społecznej.
§ 24. 1. Stratę netto Zakład pokrywa we własnym zakresie w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej.
2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ pokryć
stratę netto za rok obrotowy zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1,
jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2. pkt 1 podjąć uchwałę o likwidacji SPZOZ
- jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po
dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
3. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego
sprawozdaniem finansowym.
4. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego.
5. Uchwała o likwidacji Zakładu w rozumieniu ust. 4 stanowi podstawę do wykreślenia Zakładu z:
- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Krajowego Rejestru Sądowego z dniem zakończenia likwidacji.
6. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami
Powiatu Sulęcińskiego. Mienie Zakładu staje się własnością Powiatu Sulęcińskiego.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25. Zakład będzie używał pieczątki nagłówkowej, podłużnej o treści: Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, 69-200 Sulęcin, ul. Wincentego Witosa 7, tel./fax (95) 755 2157, tel. (95) 755 3139
REGON 000300736, NIP 927-16-78-291
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Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIII/196/17
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnejw Sulęcinie:
Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
1. Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 1. Miasto
i Gmina Sulęcin z wsiami: Małuszów ,Tursk, Ostrów ,Brzeźno, Długoszyn, Drogomin, Żubrów,
Miechów, Trzebów, Rychlik, Wędrzyn, Trzemeszno, Kolonia Glisno, Grochowo, Wielowieś, Zarzyń,
Długoszynek. 2
2. Miasto i Gmina Ośno Lubuskie z wsiami: Połęcko, Lubień, Grabno, Smogóry, Świniary, Podośno,
Kochań, Sienno, Gronów, Lipiennica, Radachów, Trześniów.
3. Miasto i Gmina Lubniewice z wsiami: Glisno, Jarnatów, Trzcińce, Rogi, Świerczów, Wałdowice,
Sobieraj.
4. Miasto i Gmina Torzym z wsiami: Bargów ,Bielice,Bobrówko, Boczów, Dębrznica, Drzewce, Drzewce
Kolonia, Garbicz, Gądków Wielki, Gądków Mały, Grabów, Koryta, Kownaty, Lubin, Lubów, Mierczany,
Pniów, Przęślice, Tarnawa Rzepińska, Walewice, Wystok,
5. W Gminie Krzeszyce wsie: Krzeszyce, Świętojańsko, Czartów, Marianki, Zaszczytowo, Malta,
Muszkowo,Karkoszów, Krepiny, Krasnołęg, Dzierżazna, Piskorzno, Przemysław, Kołczyn, Jeziorki,
Brzozówka, Rudna, Maszków, Brzozowa, Ląków, Rudnica, Debokierz, Studzionka, Łukomin, Krzemów
6. W Gminie Słońsk wsie: Słońsk, Przyborów, Lemierzyce, Ownice, Chartów, Lemierzycko, Głuchowo,
Grodzisk, Polna, Jamno, Budzigniew.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2016r. poz. 1638 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot
tworzący.
Propozycja statutu podyktowana jest zmianą zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.)
Zmiana brzmienia § 24 statutu podyktowana jest zmianą brzmienia art. 59 ustawy, zgodnie z którym
SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu.
W przypadku zaś gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot
tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości
wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku braku możliwości pokrycia straty
netto podmiot tworzący zobowiązany jest podjąć uchwałę o likwidacji zakładu.
Ponadto w związku z ujednoliceniem w ustawie o działalności leczniczej terminologii polegającej na
zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto” oraz zastąpieniem
określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy” w statucie również dokonano
udenolicenia ws. terminologii.
Artykuł 35 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960) zobowiązał podmioty tworzące do dostosowania
statutów do zmian ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618,
z późn. zm.) w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważam za uzasadnione.
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