
Projekt

z dnia  21 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków  Zdrowia w Poczesnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
/Dz. U. z 2016 r.poz.1638/

Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej nadanego uchwałą Rady Gminy 
Poczesna Nr 153/XVII/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. / Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 758 z póżn. zm. / 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako nazwy  zakładu leczniczego używa 
się: „ Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej”;

2) dotychczasową treść § 21 oznacza się jako ust.1 i dodaje ust.2 w brzmieniu:

„2. Zespół w terminie do 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje Radzie Gminy Poczesna raport 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu leczniczego, który stanowi podstawę oceny tej sytuacji”;

3) w § 26 wyrażenie: ” ujemny wynik finansowy” zastępuje się wyrażeniem:

„strata netto”;

4) w § 26 wprowadza się ust 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym, wystąpiła strata netto Dyrektor Zakładu w terminie 3 miesięcy 
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy, 
z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust.1 ustawy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, 
i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
w Poczesnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Id: 418B4013-9189-49FA-816C-B7A88C43735D. Projekt Strona 1




