
UCHWAŁA NR XLII/800/98 
RADY MIASTA GDYNI 

z 25 lutego 1998 roku 
 

w sprawie: dostosowania Statutu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
„Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni zatwierdzo-
nego Uchwałą Nr XXX/491/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 
stycznia 1997 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/556/97 RMG z 
30 kwietnia 1997 r. do wymogów znowelizowanej ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej. 

 
 
Działając na podst. art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 104 poz.661), oraz art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” Ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity : Dz.U. Nr 13 / 96 poz. 74  z pózn.zm. ), w związ-
ku z art.3 Ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich stre-
fach usług publicznych ( Dz.U. Nr 141 poz. 692  z pózn.zm.)  Rada  Miasta Gdyni uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
„Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/491/97 
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 1997 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/556/97 RMG z 
30 kwietnia 1997 r. 
1 / § 15 otrzymuje brzmienie: 
1.  Organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego zakład  jest Rada  Społeczna 

zwana dalej Radą. 
2.  Rada Społeczna jest takŜe organem doradczym  Kierownika  Przychodni. 
3.  Radę Społeczną powołuje Rada Miasta Gdyni. 
4.  Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata od chwili powołania, po upływie kadencji, Rada  
     działa do dnia powołania Rady Społecznej nowej kadencji. 
 
2  / § 16 otrzymuje brzmienie: 
Do zadań Rady naleŜy w szczególności: 
1 . Przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii  w sprawach  przekształcenia lub  
      likwidacji Przychodni, rozszerzenia lub ograniczenia  działalności, 
2.  Przedstawianie Zarządowi Miasta wniosków i opinii w sprawach:    
     a. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   
          sprzętu medycznego, 
     b. funkcjonowania i finansowania Przychodni 
     c. rozwiązywania stosunku pracy z Kierownikiem Przychodni 
3.  Przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków i opinii  w sprawie przyznawania   
     Kierownikowi Przychodni nagród. 
4.  Przedstawianie wniosków i opinii Kierownikowi Przychodni w sprawach: 
    a. planu finansowego i inwestycyjnego, 
    b. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 



    c. kredytów bankowych i dotacji, 
5. Uchwalanie statutu i zmian w statucie Przychodni. 
6. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdze-
nia 
      organowi tworzącemu zakład. 
7. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Przychodni. 
8. Dokonywanie okresowych analiz i skarg wnoszonych przez osoby korzystające ze  
    świadczeń Przychodni z wyłączeniem  spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 
9. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Przychodni.  
 
3  ) - w pozostałych paragrafach uŜyte w  róŜnych przypadkach wyrazy Rada Nadzorcza  
     zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami „ Rada  Społeczna”. 
 
4 ) w § 17 pkt.4 po wyrazach, ... przedstawiciele  samorządów zawodów medycznych”... 
   dodaje się wyrazy, ... oraz przedstawiciele organizacji związkowych. 
 
5 ) § 21 otrzymuje brzmienie: 
Od uchwał Rady Kierownikowi Przychodni przysługuje prawo odwołania do organu tworzą-
cego zakład. 
 
6) w załączniku Nr 1 do Statutu do rejonu poradni okulistycznej - dopisuje się wyrazy „Wzg. 
 św. Maksymiliana” 
 
7) w załączniku nr 1 do Statutu rejon działania poradni cytologicznej … otrzymuje brzmienie 
-  cała Gdynia. 

 
 

§ 2 
 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Monitorze Rady Miasta 
Gdyni. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

  Wojciech Szczurek  

 


