
UCHWAŁA NR 181/XV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia  stanowiska w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia                             
w Woźnikach 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r. poz.713) 
w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz.295, 
poz.567, poz.1493) Rada Miejska w Woźnikach  uchwala co następuje: 

§ 1.  

Rada Miejska w Woźnikach przyjmuje stanowisko w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków  Zdrowia   
w Woźnikach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

I Wiceprzewodniczący Rady 
MIejskiej w Woźnikach 

 
 

Tomasz Nowicki 
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Załącznik do uchwały Nr 181/XV/2020 

Rady Miejskiej w Woźnikach 

z dnia 8 września 2020 r. 

Stanowisko  Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie  kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Woźnikach. 

Rada Miejska w Woźnikach  popiera podjęte w lipcu i sierpniu bieżącego roku  przez Burmistrza  Woźnik 
czynności kontrolne Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. Gmina Woźniki zobowiązana jest, 
działając  poprzez swe organy, do sprawowania  nadzoru nad utworzonym przez siebie zakładem leczniczym. 
Informacje dotyczące wykonywanych przez kierownika Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach 
usług medycznych na rzecz podmiotu świadczącego jednocześnie usługi na rzecz  Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Woźnikach- w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia , które pojawiły się podczas obrad Rady 
Społecznej działającej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, w dniu 29 czerwca 2020 r.,  
uzasadniają  dokonanie w tym obszarze kompleksowej oceny  funkcjonowania utworzonego przez Gminę Woźniki 
podmiotu leczniczego. Dlatego też podjęcie  przez Burmistrza Woźnik    czynności kontrolnych uznać należy za 
zasadne  i w opinii Rady Miejskiej     w Woźnikach powinny być one kontynuowane, jeśli będzie to konieczne.
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Wożnikach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Woźnikach
w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz.295, poz.567, poz.1493). Informacje dotyczące
świadczenia przez kierownika Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach usług medycznych na rzecz
podmiotu świadczącego jednocześnie usługi na rzecz Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
w pełni uzasadniają podjęte przez Burmistrza Woźnik działania kontrolne. Podejmując uchwałę Rada Miejska
w Woźnikach wyraża poparcie dla tych działań.
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