
Załącznik nr  1 

         do Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce  

Nr 150/2016 z dnia 02 grudnia 2016 r.  

   

Projekt 

Uchwała Nr …………. 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 128/XVII/2012 z dnia 29 

czerwca 2012 w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U z 2016, poz. 466  z późn. zm.), w związku z art. 42 ust 

4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z 

późn. zm. ), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Gminy Kroczyce uchwala:  

§ 1  

Zmianie ulega treść załącznika nr 1 – Statut SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach, do 

zmienianej Uchwały: 

1. w § 3 pkt. 2 

1/.  ppkt. 10 otrzymuje brzmienie: Zakład fizjoterapii  

2/.  ppkt. 11 otrzymuje brzmienie: Gabinet RTG  

3/. Skreśla się ppkt. 12 i 13.   

2. w § 3 pkt. 3 : 

1/. ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:   2 Gabinety diagnostyczno – zabiegowe.  

2/. po ppkt. 5 dodaje się ppkt. 6 o brzmieniu: Punkt szczepień. 

3. w paragrafie 5,  po ustępie 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  Kierownik do 

pomocy w kierowaniem zakładem tworzy następujące stanowiska pracy:  

1/. Główny księgowy  



2/. Zastępca kierownika ds. lecznictwa  

3/. Pielęgniarka koordynująca  

4. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do statutu – schemat organizacyjny SP ZOZ 

„SKALMED” w Kroczycach, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały  

5. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do statutu -  wykaz komórek organizacyjnych SP 

ZOZ „SKALMED”, który otrzymuj brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały.   

 

§ 3. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

        § 5. 

        Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

        

 


