
UCHWAŁA NR .......
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

< z dnia ...........

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
poprzez utworzenie zakładu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) 
oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, 
Nr 176, poz. 1240 i N r 181, poz. 1290) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

W
§1.1. Przekształca się Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ten sposób, 

że tworzy się Zakład Rehabilitacji Leczniczej, w strukturze którego znajdować się 
będą następujące komórki organizacyjne udzielające ambulatoryjne świadczenia 
rehabilitacyjne:
1) Poradnia rehabilitacyjna
2) Dział fizjoterapii
3) Ośrodek rehabilitacji dziennej.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje zmiany zakresu 
udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

W

PRZEWODNICZ. YRADY



UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. N r 14, poz. 89 z późn. zm.) przekształcenie 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego 
organu jednostki samorządu terytorialnego.

Przekształcenie ZOZ w Łowiczu polegające na utworzeniu Zakładu 
Rehabilitacji Leczniczej, w strukturze którego znajdować się będą komórki 
organizacyjne udzielające ambulatoryjne świadczenia rehabilitacyjne, wynika 
z potrzeby uporządkowania struktury organizacyjnej w zakresie agend medycznych 
o profilu rehabilitacyjnym pod względem kompleksowości i miejsca udzielania 
świadczeń zdrowotnych.
Utworzenie zakładu, o którym mowa powyżej, nie spowoduje ograniczenia, ani też 
rozszerzenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych mieszkańcom powiatu 
łowickiego.

Stosownie do art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej uzyskano pozytywną opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu w sprawie przekształcenia, o którym mowa powyżej 
(w załączeniu kopia Uchwały Nr II/4/2008 Rady Społecznej przy Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu).



UCHWAŁA NR 11/4/2008

RADY SPOŁECZNEJ
PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU 

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 46 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r, Nr 14, poz. 89, zm. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 
1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) Rada Społeczna przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu uchwala, co następuje:

§1.Opiniuje się pozytywnie zamiar przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu, polegającego na zmianie struktury organizacyjnej Zakładu w zakresie 
komórek organizacyjnych udzielających świadczeń rehabilitacyjnych, których zmiana 
polegałaby na:
1) wydzieleniu pododdziału dziennej rehabilitacji z oddziału fizjoterapii i rehabilitacji i 
utworzeniu komórki organizacyjnej o nazwie „Ośrodek rehabilitacji dziennej”,
2) zmianie nazwy „Oddział fizjoterapii i rehabilitacji z pododdziałem dziennej 
rehabilitacji” na nazwę o brzmieniu „Oddział fizjoterapii i rehabilitacji”,
3) zmianie nazwy „Gabinet fizjoterapii” na nazwę o brzmieniu „Dział fizjoterapii”,
4) utworzeniu w strukturze zakładu jednostki organizacyjnej o nazwie: „Zakład 
rehabilitacji leczniczej" obejmujący następujące komórki organizacyjne udzielające 
ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych:
a) Poradnia rehabilitacyjna,
b) Dział fizjoterapii,
c) Ośrodek rehabilitacji dziennej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 
Rady Społecznej

Jolantja Kępka


