
UCHWAŁA NR XXIV/427/12 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 23 lipca 2012 roku 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. 

Mieczysława Walczaka w Osiecznej.  

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 
W uchwale Nr XXII/377/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 

roku w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława 

Walczaka w Osiecznej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka                

w Osiecznej.” 

 

2) tytuł statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„ Statut Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej” 

 

3) w § 1  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zwane dalej 

„Centrum”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.” 

 

 

4) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§2. Podmiotem tworzącym Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w        

Osiecznej jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.” 

 

 

5)  § 16 otrzymuje brzmienie: 

 

„§16. 1.Sposób finansowania i gospodarkę finansową Centrum określa ustawa o działalności        

leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości. 

2.Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora. 

3.Roczne sprawozdanie finansowe Centrum po uprzednim zaopiniowanym przez Radę 

Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później, 

niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.  



4.Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności        

i reguluje zobowiązania. 

5.Dyrektor Centrum zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd 

sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o 

rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz.1223 ze zm.).” 

 

6) tytuł załącznika nr 1 do statutu otrzymuje brzmienie: 

„Schemat organizacyjny Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka                   

w Osiecznej” 

 

 

                                                  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/427/12                 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2012 roku. 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 

nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy,               

w przypadku Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej 

jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, 

zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania  

statutu, a także do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

 Dyrektor jednostki zwrócił się do podmiotu tworzącego z prośbą o nadanie nowej 

nazwy Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej         

tj „Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”. 

 Ponadto wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana w  § 16 wprowadzająca zapis  

o konieczności zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego sprawozdania 

finansowego spzoz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego podyktowana jest 

regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.). 

 Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


