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Uchwała Nr512 /2023

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia Z1 (V/"4 2023r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Wójewództwa Opolskiego w sprawie zmiany

statutu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Gluchołazach oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz 5 3 ust. 1 i 2

Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego

Województwa Opolskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr l/13/2014 Sejmiku Województwa

Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa

miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego" (Dz. Urz. Woj.

Opolskiego, poz. 2745), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:
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1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu

Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Gluchołazach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i rozpoczyna konsultacje.

2. Projekt uchwały wymieniony w 5 1 ust. 1 niniejszej uchwały zostanie poddany konsultacjom

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1327 z późn. zm.), w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz

z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 2, jest projekt uchwały Sejmiku w sprawie

zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Glucholazach.



4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej w trybie podstawowym.

5. Rozpoczęcie konsultacji społecznych nastąpi 29 marca 2023 r. Konsultacje będą trwały 14 dni.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Zdrowia

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
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Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Andrzej Bufa

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca .......

Szymon Ogfaza

Antoni Konopka ........................................................



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr gAVY2023

Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2> (Af4.11.5 2023 r.

Uchwała Nr ........../2023

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia ..............................2023r.

w sprawie: zmiany statutu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Glucholazach

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala,

co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do statutu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Glucholazach nadanego uchwalą Nr XVI/211/2012 Sejmiku

Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-

Leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Głucholazach, zmienionej

uchwałą Nr XVIII/246/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r., zmienionej

uchwalą Nr IX/100/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r., zmienionej

uchwalą Nr XLV/453/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2018 r., zmienionej

uchwalą Nr XLVII/472/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2018 r.

w następującym zakresie:

1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział:

a) opiekuńczo-leczniczy,

b) opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym,

2) Dział farmacji;

3) Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej — Dzienny Dom Opieki Medycznej.".



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) kompetencję nadania statutu, w tym również dokonywania zmian
w statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyznano w całości podmiotowi tworzącemu.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, w przypadku Zakładu
Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach jest
podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek

organizacyjnych, jakimi są SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), przysługują sejmikowi województwa.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Opolskiego jest uprawniony do nadawania statutu
podmiotom leczniczym niebędącymi przedsiębiorcą. Podmiot tworzący dokonuje również zmiany
w statucie podmiotu leczniczego na wniosek kierownika danego podmiotu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) jest

wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego. W księdze rejestrowej Zakładu
Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach jest
wyodrębniona komórka organizacyjna pn. „Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej", jednakże również
w Statucie Jednostki należy wskazać ww. jednostkę organizacyjną.

Aktualnie działalność medyczna Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach realizowana jest w zakresie opieki stacjonarnej
długoterminowej na dwóch oddziałach, dziennym ośrodku opieki oraz działu farmacji. Oddział
opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym liczy 43 lóżka, oddział opiekuńczo-leczniczy o profilu
psychiatrycznym - 36 lóżek, a dzienny ośrodek opieki geriatrycznej - 20 miejsc.

Świadczenia udzielane są w zakresie prowadzenia pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej
i rehabilitacyjnej, opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie, leczenia farmakologicznego,

odpowiedniego dla stanu zdrowia pacjenta, wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

i rehabilitacyjnych, prowadzenia psychoterapii i terapii zajęciowej, realizowania programów
rehabilitacyjnych, a także zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych, w tym wyżywienie
odpowiednie do stanu zdrowia.

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny,
tj. lekarze specjaliści, pielęgniarki posiadające dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie
w specjalistycznej opiece długoterminowej, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psychologowie
oraz terapeuci zajęciowi.

Powyższe zmiany nie spowodują ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych,

ich dostępności, warunków udzielania i jakości.



Odnośnie wprowadzonych zmian do Statutu, Jednostka posiada pozytywną opinię Rady

Społecznej, zatwierdzoną Uchwałą nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Rady Społecznej Zakładu

Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach

w sprawie zaopiniowania rozszerzenia działalności Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach.

Zmiana statutu wymaga zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu, stąd niniejsza

uchwała wprowadzająca zmiany do statutu Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchofazach. Uchwała podlega opublikowaniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie

Po upływie 14 dni po opublikowaniu.

Podejmowanie uchwal stanowiących akty prawa miejscowego wymaga przeprowadzenia

odpowiedniej procedury przygotowawczej. Obowiązki w tym zakresie znajdują się m.in. w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.

poz. 1327 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, organy administracji publicznej prowadzą

działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do

terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego

w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Natomiast, art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, jako jedną

z form współpracy wymienia konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji.

Sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy obejmuje zadania w zakresie

m.in. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w związku z powyższym akty prawa miejscowego

dotyczące ochrony i promocji zdrowia również powinny być konsultowane z organizacjami

pozarządowymi, które prowadzą działalność z tego zakresu.

W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi wyżej przepisami podjęcie

niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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