
                                               UCHWAŁA NR       /        /2022                                     projekt                         

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia …………….. 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz. 633 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia                     

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 ze zm.)  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. W statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie 

nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (tj. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021r. 

poz. 3125) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 6 ust. 1 pkt 1) ppkt 1.2 lit. a otrzymuje brzmienie: „Apteka szpitalna”; 

 

2) w § 6 ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1 po lit. w dodaje się lit. x o następującym brzmieniu:                  
 

„x) Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych”; 
 

3) schemat organizacyjny ze strukturą organizacyjną Zespołu zawarty w załączniku nr 1 

do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

           Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

__________________________ 

          /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

                                                DO UCHWAŁY NR         /       /2022                         

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………………..2022 roku 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego 

nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

Zmiana w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej jest konieczna w związku                                   

z rozszerzeniem działalności leczniczej ZOZ polegającej na utworzeniu Poradni terapii 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ponadto dotychczasowy Dział Farmacji 

Szpitalnej zastępuje się nazwą Apteka szpitalna. 

Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Projekt uchwały jako akt prawa miejscowego podlegał konsultacjom społecznym.                     

W związku z powyższym został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego” 

w dniach od 05.05.2022r. do 11.05.2022r. Do niniejszego projektu nie wniesiono żadnych 

uwag. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

           Przewodniczący 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

__________________________ 

           Małgorzata Osuch 

 

 

 

 


