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UCHWAŁA Nr XLIII/402/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2013.594 ze zm.) w zw. z art. 42 ust. 4 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. 2013.217) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 4 statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXXIV/307/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, który otrzymuje treść następującą:
„§ 4.
1. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie
ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym podstawowym obszarem działalności Zespołu pozostaje Gmina Karczew.
2. W ramach wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż lecznicza, Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni nieruchomości przekazanych Zespołowi do używania przez
podmiot tworzący, a nie wykorzystywanych na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunki każdej
umowy najmu wymagają uprzedniej akceptacji podmiotu tworzącego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. .
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Uza sa d ni en ie
Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013.217), dalej zwanej „
Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, dalej zwany „ Zespołem”, jako
podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą może wykonywać określoną, wyodrębnioną organizacyjnie działalności inną
niż działalność lecznicza pod warunkiem, że możliwość taką przewiduje statut.
Gmina Karczew jako podmiot tworzący w stosunku do Zespołu w rozumieniu przepisów Ustawy ma prawo wyposażyć
Zespół - na zasadach nieodpłatnego użytkowania - w nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej (art. 54 ust. 1 Ustawy).
Powierzchnie niewykorzystane przez Zespół na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mogą być oddawane
przez Zespół w najem osobom trzecim, co winno jednak znajdować odzwierciedlenie w postanowieniach statutu.
W związku z tym, że najem nieruchomości stanowi inną niż lecznicza działalność, jej prowadzenie wymaga odpowiedniej
zmiany statutu Zespołu, który w obecnym brzmieniu § 4 stwarza jedynie możliwość prowadzenia przez Zespół wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza, jednakże rodzaju tej działalności nie precyzuje.
Planowane przez Gminę Karczew oddanie w użytkowanie Zespołu nowo budowanego obiektu rejonowej przychodni
zdrowia w Karczewie pociąga za sobą konieczność wyposażenia Zespołu w uprawnienia do wynajmu osobom trzecim
powierzchni przewidzianej na aptekę oraz rentgen. Warunki każdej umowy najmu będą wymagały każdorazowej akceptacji podmiotu tworzącego.
Z powyższego względu zmiana statutu Zespołu w brzmieniu przewidzianym niniejszą uchwała jest uzasadniona.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 Ustawy statut podmiotu leczniczego nadaje podmiot go tworzący, który jest tym samym uprawniony do zmiany statutu.
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