
 
UCHWAŁA NRXXVII/ 145 /09 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 28 maja 2009r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Cegłowie 
 
Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz.U. z 2007r Nr 14 poz. 89 ze zm.), oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Cegłów 
postanawia: 

 
§ 1 

1. Zatwierdza się uchwałę Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej (RS SP ZOZ) w Cegłowie w sprawie dokonania zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie stanowiącego 
załącznik do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXXIX/208/06 z dnia 21 września 
2006r w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Cegłowie. 

2.  Zgodnie z uchwałą RS SP ZOZ o której mowa w pkt.1 skreśla się: 
1) w § 2 ust.2 punkty oznaczone literami h) i i) w następującym brzmieniu: 

 „h) Gabinet pielęgniarki długoterminowej, 
   i) Gabinet rehabilitacji” 

2) w § 2 ust. 3 punkt oznaczony literą e) i f) w następującym brzmieniu: 
„e) pielęgniarska opieka długoterminowa, 
  f) świadczenia rehabilitacyjne” 

3) w § 2 ust.4 punkt oznaczony literą e) w następującym brzmieniu: 
 „ długoterminowa dzienna opieka pielęgniarska” 

3. 1) w § 2 ust.3 dotychczasowa litera g) staje się literą e), 
2) w § 2 ust.4 dotychczasowa litera f) staje się literą e) 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
         
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
         Marcin Uchman 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/145/09: 
Rada Społeczna SP ZOZ podjęła uchwałę na wniosek Kierownika SP ZOZ w Cegłowie o 
dokonaniu zmian w statucie SP ZOZ.  
 
P. Waldemar Jabłoński – Kierownik ZOZ wnioskował o dokonanie zmian w statucie SP ZOZ 
w Cegłowie. W 2007 r SP zoz w Cegłowie przystąpiła do konkursu na świadczenie usług 
długoterminowej opieki pielęgniarskiej i na świadczenia rehabilitacyjne. NFZ uniewaŜnił te 
konkursy. Obecnie MCZP w Warszawie wnioskowało do Kierownika SP ZOZ w Cegłowie 
by w Statucie SP ZOZ nie było wpisanych usług medycznych, których SP ZOZ nie świadczy 
 
PoniewaŜ SP ZOZ w Cegłowie nigdy nie podjął, bo nie mógł, świadczenia usług objętych 
wykreśleniem więc nie zachodzi konieczność stosowania art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r Nr 14 poz. 89 ze zm.). 
 
 
         
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
         Marcin Uchman 


