
 

 

UCHWAŁA NR 328/XLII/2014 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 

2012 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” 

w Kroczycach 

Na podstawie art.18 ust.2 z pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. 

poz.594 z późn. zm.) art.42 ust.4ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2013r. poz. 

217) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej     

Rada Gminy Kroczyce 

- uchwala- 

§ 1. § 5. statutu otrzymuje brzmienie 

1. Kierownika zakładu zatrudnia podmiot tworzący na podstawie powołania lub umowy o pracę, albo na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalając kwotowo wynagrodzenie płatne z funduszy uzyskanych przez 

podmiot leczniczy.   

2. Kierownik kieruje zakładem reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników zakładu. 

3. Do dokonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni 

pełnomocnicy. 

4. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze w formie pisemnej. 

5. Jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to z-cę kierownika ds. lecznictwa zatrudnia Kierownik, po 

przeprowadzeniu przez podmiot tworzący postępowania konkursowego. 

6. Kierownik kieruje zakładem przy pomocy: 

1) z-cy kierownika ds. lecznictwa 

2) gł. księgowego 

3) stanowiska obsługi gospodarczej. 

§ 2. Schemat organizacyjny SPZOZ „SKALMED” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 listopada 2014 r.

Poz. 6126



§ 4. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

 

 

Wanda Karoń 
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Załącznik do Uchwały Nr 328/XLII/2014 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

Schemat Organizacyjny 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne"SKALMED"w Kroczycach 

-
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