„projekt”
UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia ………………..
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Na

podstawie

art.

12

pkt

11

ustawy

z

dnia

5

czerwca

1998

r.

o

samorządzie

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z

2018 r. poz. 160.), po

przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:
§1
W

Statucie

Zespołu

Zakładów

Opieki

Zdrowotnej

w

Cieszynie

nadanym

uchwałą

Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31.01.2012 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1.

Załącznik nr 1 do Statutu ZZOZ w Cieszynie otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały
w Cieszynie

w

sprawie

zmiany

Statutu

Zespołu

Zakładów

Opieki

Zdrowotnej

22 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. W powyższym
rozporządzeniu wprowadzono kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej
zakładu leczniczego dedykowany wprost nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian
w statucie przez wpisanie w załączniku nr 1 do Statutu ZZOZ w Cieszynie w pkt II.1. Poradni
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wchodzącej w skład Jednostki organizacyjnej –
Zespół Poradni Szpitala Śląskiego. Przedmiotowa zmiana w konsekwencji spowoduje
również zmiany w Regulaminie Organizacyjnym ZZOZ w Cieszynie i w Księdze rejestrowej.
Ustawodawca zakreślił termin do dostosowania działalności podmiotu leczniczego
do nowych zmian do 22 marca 2018 r.
Niniejsza uchwała ma zatem na celu realizację przedmiotowego zobowiązania ustawowego.

