
Załącznik do uchwały Nr CLXVIII/3224/2020 
Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr ........................................../2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia............................... 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej 

  

 Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z art. 42 ust. 

4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) 

– Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W Statucie Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/691/2014 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Stacji 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białej 

Podlaskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2162, z 2017 r. poz. 2338 oraz z 2018 poz. 2304), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295  

i 567), zwanej dalej „ustawą”; 

2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 882);”; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

   „2. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną, niż lecznicza       

polegającą na: 

1) najmie i dzierżawie nieruchomości i lokali; 

2) świadczeniu usług transportowych i parkingowych; 

3) organizowaniu zabezpieczenia medycznego imprez masowych i innych; 

4) obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych; 

5) świadczeniu usług w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów; 

6) świadczeniu usług w zakresie wdrażania systemu zdalnego otwierania szlabanów  

i bram wjazdowych dla służb ratowniczych.”. 

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 

23 – 24 ustawy i nieuregulowane w niniejszym Statucie, określa Regulamin 

Organizacyjny ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną 

Zakładu.”. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  


