
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 106-321/2020 

Zarządu Powiatu w Kraśniku 

z dnia 29 maja 2020 roku 

 

 

Uchwała Nr   ………./2020 

Rady Powiatu w Kraśniku 

z dnia …………………..... 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) Rada Powiatu  

w Kraśniku uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

 W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII-133/2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 

30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 12 listopada 2019 r., poz. 6004), 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. W rozdziale I, § 1, ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przepisów ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 295, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, 

2. W rozdziale III: 

1) § 11, ust. 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) izby przyjęć”, 

2) § 11, ust. 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) traktu operacyjnego”, 

3) § 11, ust. 2, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem  

Chirurgii Endoskopowej oraz pododdziałem Ginekologii Operacyjnej”, 

4) skreśla się § 11, ust. 2, pkt 8, 

5) § 11, ust. 2, pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) Izba przyjęć”, 



6) § 11, ust. 2, pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Trakt operacyjny”, 

7) dodaje się § 11, ust. 2, pkt 25 o treści: „25) Pododdział Ginekologii Operacyjnej 

oddziału Chirurgii Ogólnej”, 

8) dodaje się § 11, ust. 4, pkt 33 o treści: „33) Szkoła Rodzenia”, 

9) dodaje się § 11, ust. 5 o treści: „5. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik 

Nr 1 do statutu”. 

 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kraśniku. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

            Przewodniczący Rady 

 

      Jacek Dubiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  W dniu 27 maja 2020 r. Rada Powiatu Kraśnickiego zatwierdziła Program naprawczy 

na lata 2019-2021 SP ZOZ w Kraśniku na okoliczność poniesionej straty netto w 2018 r. 

Jednym z działań naprawczych jest optymalizacja działalności Szpitala polegająca  

na zaprzestaniu działalności oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego. 

Świadczenia zdrowotne z zakresu położnictwa i neonatologii zostaną zapewnione  

w porozumieniu z najbliższymi szpitalami udzielającymi świadczeń w tym zakresie. 

Świadczenia z zakresu ginekologii będą udzielane w ramach oddziału chirurgii ogólnej  

w pododdziale ginekologii operacyjnej. 

Zaproponowane zmiany dotyczą: 

- § 1, ust. 1 – aktualizacja publikatora podstawy prawnej, 

- § 1, ust. 2, pkt. 1-2 oraz § 1, ust. 2, pkt. 5-6 aktualizacja formy gramatycznej ze względu 

na zaprzestanie działalności traktu operacyjnego i izby przyjęć przy oddziale 

ginekologiczno-położniczo-noworodkowym, 

- § 1, ust. 2, pkt. 3 zmiana nazwy oddziału chirurgii ogólnej, 

- § 1, ust. 2, pkt. 4 wykreślenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, 

- § 1, ust. 2, pkt. 7 włączenie do struktury organizacyjnej komórki o nazwie Pododdział  

Ginekologii Operacyjnej oddziału Chirurgii Ogólnej, 

- § 1, ust. 2, pkt. 8 włączenie do struktury organizacyjnej komórki o nazwie Szkoła 

Rodzenia, 

- § 1, ust. 2, pkt. 9 dodaje się schemat organizacyjny Szpitala w postaci załącznika  

do Statutu. 

 


