UCHWAŁA NR XXXVIII/637/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2936), w załączniku do uchwały § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą poprzez następujące zakłady
lecznicze:
1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielający stacjonarne
i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,
2) Wojewódzką Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielającą
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. W Ośrodku funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej.
3. Szczegółową organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych zakładów
leczniczych oraz komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Ośrodka.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zmienia się Statut Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638 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.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 listopada 2012 r. nadany został Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
Dnia 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960). Obecna więc zmiana
Statutu ma przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów do znowelizowanej ustawy.
Zmiany są spowodowane m.in. koniecznością zastąpienia terminu „przedsiębiorstwo”
terminem „zakład leczniczy” jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności
leczniczej.
Ponadto, w Statucie wyodrębniono komórki organizacyjne działalności
pozamedycznej, które stanowią część składową podmiotu leczniczego, a nie jego
wyodrębnionych zakładów leczniczych.
Wobec powyższego, zasadna jest zmiana § 12 Statutu Ośrodka, który będzie
brzmieniu:
„§ 12. 1. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą poprzez następujące zakłady
lecznicze:
1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielający stacjonarne
i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne,
2) Wojewódzką Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielającą
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. W Ośrodku funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej.
3. Szczegółową organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych zakładów
leczniczych oraz komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Ośrodka.”
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

