
UCHWAŁA NR V/34/31/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie
zmiany uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu
Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana

z siedzibą w Lublińcu

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana 
z siedzibą w Lublińcu w ten sposób, że w załączniku do uchwały:

1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Statut Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana”;

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana, zwany dalej „Szpitalem”, jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późń. zm.), zwanej dalej 
„Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”;

3) w § 10:

a) ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1.  W skład Szpitala wchodzą następujące zakłady lecznicze, w których jest wykonywana działalność 
lecznicza:

1) Szpital;

2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny;

3) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.”.

2. W skład zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne 
o charakterze medycznym.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę zakładów leczniczych, komórek organizacyjnych 
działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin 
Organizacyjny Szpitala.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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