
Uchwała Nr XI / 72 / 2003 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 30 grudnia 2003r. 
 
W sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Szydłowcu oraz zasad przekazania majątku na rzecz Gminy 

Mirów i rozliczeń związanych z wykonaniem tej uchwały. 

 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 8 lit. h) i j) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 

poz.1592 z późn. zm.) na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.                     

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) uchwala się,         

co następuje: 

 
§ 1 

 
W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 7 ust. 1 wykreśla się zapis „Gmina Mirów”, 

2. w § 7 ust. 2 dopisuje się zapis „oraz Gminę Mirów”, 

3. w § 11 ust.1 pkt.1 lit. e wykreśla się zapis „Gminny Ośrodek Zdrowia w Mirowie”, a tym 

samym pozostałe oznaczenia liter ulegają zmianie, 

4. Ze schematu struktury organizacyjnej, stanowiącego załącznik do Statutu wykreśla się 

„GOZ Mirów”. 

 
§ 2 

 
Mienie stanowiące wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirowie przekazuje się 

odpłatnie (nieodpłatnie) na rzecz Gminy Mirów. Szczegółowy wykaz przekazanego mienia 

oraz jego wycena wg aktualnej wartości stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirowie, z którymi na dzień 31 grudnia 2003 r. 

istnieje obowiązująca i nie wypowiedziana umowa o pracę zawarta przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, stają się z dniem 1 stycznia 

2004 r. pracownikami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie na 

podstawie art. 231 kodeksu pracy. 



  

§ 4 
 
W terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu w porozumieniu z Kierownikiem Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie ustalą tryb przekazania mienia oraz 

pracowników między tymi jednostkami zgodnie z § 2 i 3 niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 
Wykonanie § 3 i § 4 uzależnia się od wcześniejszego zawarcia porozumienia między 

podmiotami określonymi § 4 co do podziału między nich zobowiązań pracowniczych 

wymagalnych, a nie wypłaconych dotyczących pracowników przejmowanych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie. 

 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Szydłowieckiego. 
 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
        
 

                                     Przewodniczący  
             Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
                                       mgr Artur Ludew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Uzasadnienie 

 
Rada Gminy Mirów powołała Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Mirowie, który został zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie 

Rada Gminy Mirów wystąpiła do Rady Powiatu o przekazanie zadań z zakresu opieki 

zdrowotnej gminie Mirów. 

Ponieważ obydwie ustawy samorządowe przewidują, iż sprawy z zakresu ochrony 

zdrowia należą zarówno do gmin jak i do powiatów, nie zachodzi potrzeba zastosowania 

procedury przekazania zadań. Koniecznym natomiast stało się dostosowanie struktury 

organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowcu do aktualnego stanu faktycznego i ograniczenia zadań tego Zakładu poprzez 

wykreślenie z jego struktur Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirowie. W przeciwnym 

wypadku powstałaby sytuacja, że na terenie gminy Mirów działają dwie niezależne od siebie 

placówki ochrony zdrowia niezdolne pod względem ekonomicznym do prawidłowego 

funkcjonowania. 

Konsekwencją tego jest określenie co należy uczynić z mieniem stanowiącym 

dotychczas wyposażenie GOZ w Mirowie oraz jak rozwiązać problem dotychczasowego 

zatrudnienia pracowników GOZ w Mirowie. 

Proponowana uchwała wskazuje sposób rozwiązania obydwu tych problemów tak, 

aby poszanować interesy Powiatu i Gminy oraz pracowników dotychczasowego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia. 

 


