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Uchwała Nr IV/69/19
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.
Na podstawie art 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000, poz 1432, poz 2500) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, poz. 1629, poz.2219,
poz.1532.), uchwala się co następuje:
§ 1 W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce stanowiącego
załącznik do uchwały nr XXXVI/734/14 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia
30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla
Dzieci
w Ameryce wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe oraz
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do lat 25, w szczególności w zakresie
rehabilitacji leczniczej i alergologii.
2. Szpital może udzielać również świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym. Szczegółowe rodzaje
działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny
Szpitala.
3. Szpital prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym
osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego
poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników
sprzyjających zdrowiu.
4. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz
uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny.
5. Szpital realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych
przepisów.
6. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza, w zakresie sprzedaży
posiłków oraz w zakresie najmu, dzierżawy, udostępniania w innej formie posiadanego majątku, przy
czym oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala może
nastąpić na zasadach określonych przez podmiot tworzący.”.
2. Paragraf 4 ustęp 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) oddziały szpitalne,"
3. Paragraf 4 ustęp 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) poradnie specjalistyczne, w tym poradnie przyszpitalne.”.
4. Paragraf 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy Szpitalu funkcjonują szkoły odpowiednie do wieku pacjentów.”.
5. Paragraf 5 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:
1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako
przewodniczący,
2) jako członkowie:

Id: 6348CB4B-7CD6-4B1A-B713-DE7502C0063C. Podpisany

Strona 1

- przedstawiciel Wojewody Warmńsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 3 osób.”.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk
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