
 

UCHWAŁA Nr 390 / 7833 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej. 
 

Na podstawie art. 121 ust. 1-4 i art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 

6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 547), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) oraz Planem kontroli problemowych i sprawdzających 

Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie na 2022 rok (Lp.16), stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 345/6869/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu 

Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej. 

2. Kontrola obejmować będzie prawidłowość sporządzania sprawozdań z operacji 

finansowych w 2021 roku. 

 
§ 2 

 

1. Kontrola przeprowadzona będzie w terminie do 15 czerwca 2022 r. 

2. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Marszałka Województwa do zmiany 

terminu zakończenia kontroli. 

§ 3 
 

W związku z zarządzoną kontrolą upoważnia się Marszałka Województwa do 

wykonania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 

grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów 

leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) polegających na : 

1) zatwierdzeniu programu kontroli, 



2) udzieleniu imiennych upoważnień do kontroli oraz przedłużeniu okresu 

ważności upoważnień, 

3) wyłączeniu kontrolującego z udziału w kontroli, w przypadku wystąpienia 

okoliczności określonych w ww. rozporządzeniu, 

4) powołaniu biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne będzie przeprowadzenie 

specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających 

szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej, oraz udzieleniu mu 

upoważnienia w razie potrzeby przeprowadzenia czynności niezbędnych do 

wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej, 

5) udzieleniu zgody kontrolującym na zwrócenie się do kontrolowanego, 

po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, o złożenie 

w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących 

zakresu kontroli, 

6) sprostowaniu w projekcie wystąpienia pokontrolnego z urzędu lub na wniosek 

kontrolowanego, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek, 

7) przedłużeniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na dalszy czas oznaczony, 

8) rozpatrzeniu wniesionych zastrzeżeń i zawiadomienie kontrolowanego  

o zajętym stanowisku, 

9) podpisaniu projektu wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienia 

pokontrolnego, 

10) udzieleniu zgody na udostępnienie akt kontroli. 

 
§ 4 

 

Wykonanie uchwały zleca się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  


