
 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR 61/IX/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 39 ust. 2 i  3              
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44, zgodnie z uchwałą z dnia 17 czerwca 2011 r. 
Rady Społecznej działającej przy ZP ZOZ w Otwocku, polegające na tym, Ŝe dotychczasowy   
§ 9 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 
„W skład Zespołu wchodzą: 

a) Szpital Powiatowy w Otwocku, 
b) Przychodnia Specjalistyczna, 
c) Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna, 
d) Przychodnia Rejonowa w Otwocku, ul. Armii Krajowej, 
e) Przychodnia Rejonowa w Otwocku, ul. Mickiewicza, 
f) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 
g) Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnień od Alkoholu.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie             

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem wejścia w Ŝycie uchwały Rady Powiatu               

w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu 
Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Zmiany uchwalone przez Radę Społeczną działającą przy Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 są konsekwencją decyzji Rady 
Powiatu  w przedmiocie likwidacji jednostki organizacyjnej ZP ZOZ działającej  pod nazwą  
Zakład Pomocy Doraźnej oraz wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez wojewodę, dwóch jednostek organizacyjnych: Oddziału Rehabilitacji 
Neurologicznej dla Dzieci i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Wykreśleniu                         
z dotychczasowego Statut podlega takŜe jedna przychodnia rejonowa. Ponadto, tworzy się 
jednostkę pod nazwą Oddział Dzienny Terapii uzaleŜnień od alkoholu. Obecnie funkcjonuje 
tylko komórka realizująca świadczenia w tym zakresie. 

Zgodnie z zapisami powołanego wyŜej rejestru, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
dla Dzieci w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3 zakończył swoją działalność w dniu 
31.12.2001 r. natomiast Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3 
zakończył działalność w dniu 31 grudnia 2005 r. 

Przychodnia Rejonowa w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 nie funkcjonuje od 2003 r. 
Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizuje Przychodnia Rejonowa 
przy ul. Armii Krajowej i Przychodnia Rejonowa przy ul. Mickiewicza.  

W związku z powyŜszym, naleŜy dostosować obowiązujący Statut Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku do stanu faktycznego wynikającego      
z zaistniałych zmian. 

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zmiany w statucie 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada                    
je  do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. 

Przedmiotowa uchwała będzie stanowić podstawę do dokonania stosownych zmian   
w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. 

Wobec powyŜszego, konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały. 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 

 


