
UCHWAŁA NR XVI/291/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanym uchwalą Nr XXIX/552/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu 

Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).” 

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 618), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;” 

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład realizuje zadania z obronności, obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego i ochrony mienia” 

4) w par. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomicznych, 

2) Głównego Księgowego.” 

5) Załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 2 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej uchwały; 

7) załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


