
UCHWAŁA NR VII/204/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730), w związku 
z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 
Rada Miasta Szczecin, uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/23/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi 
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania 
podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 
(Dz. U. poz. 2410);”.

2) w § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„8. Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej można odwołać 
w przypadkach:

1) rezygnacji z udziału w pracach, rezygnacja musi zostać złożona na piśmie;
2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Rady Społecznej;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Rachunkowość Ośrodka jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bartłomiej Sochański
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