UCHWAŁA NR XVIII/339/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi

Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/481/12 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego poz. 36492)) § 14 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w liczbie 7,”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1)

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991.
Zmiany niniejszego Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 956, 2038 i
3519.
2)

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zmienia się Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane
w ustawie określa statut. W statucie określa się nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi
i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu,
organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji
i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, formę
gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący.
Statut jako akt strukturalno-organizacyjny jest przepisem prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr XXVIII/481/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 listopada 2012 r. nadany został Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L.
Rydygiera w Toruniu Statut. Statut został zmieniony uchwałami Nr XXXI/559/13 z dnia
25 lutego 2013 r., Nr XXXIV/616/13 z dnia 20 maja 2013 r. i Nr XLIII/717/2013 z dnia
18 listopada 2013 r.
Stosownie do § 14 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera
w Toruniu w skład Rady Społecznej wchodzą jako przewodniczący - Marszałek
Województwa lub osoba przez niego wyznaczona, jako członkowie - przedstawiciel
Wojewody, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w Szpitalu
działa oddział kliniczny) oraz 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa.
Obecna zmiana Statutu polega na zwiększeniu ilości przedstawicieli wybieranych
przez Sejmik Województwa z 6 do 7.

5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

