
      

UCHWAŁA NR  XII/91/2011 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia  25 listopada 2011r. 

 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 60 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. Nr 112, poz.654) Rada Gminy w Jasienicy 

Rosielnej  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej, zwany dalej 

Zakładem.  

2. Otwarcie likwidacji Zakładu  nastąpi z dniem wejścia w życie uchwały.  

3. Zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład  nastąpi  z dniem 29 lutego 2012 

roku.  

4. Zakończenie likwidacji nastąpi z dniem  10 marca 2012 roku.  

§ 2 

Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu dalsze, nieprzerwane ich 

udzielanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności zapewniać będą: 

1/  podmiot leczniczy  utworzony przez  Panią Martę Kopeć w miejscu dotychczasowego  Wiejskiego 

Ośrodka  Zdrowia w Bliznem, 

2/ podmiot leczniczy  utworzony przez   Pana Janusza  Kindelskiego   w miejscu dotychczasowego  

Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Jasienicy Rosielnej i Punktu Lekarskiego w Orzechówce.  

§ 3 

1. Z dniem zakończenia działalności medycznej przez Zakład, jego pracownicy stają się w trybie art. 

23
1
 Kodeksu pracy  pracownikami  podmiotów leczniczych o których mowa  w § 2. 

2. Zagospodarowanie mienia  znajdującego się w dyspozycji  likwidowanego Zakładu  polegać będzie 

na : 

1) odpłatnym udostępnieniu  obiektów (lokali) stanowiących własność gminy Jasienica Rosielna na 

podstawie umów najmu  

2) oddaniu w dzierżawę lub sprzedaży majątku ruchomego  

- podmiotom leczniczym  o których mowa w § 2. 



 

§ 4 

1. Zobowiązania i należności Zakładu  po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 

Gminy  Jasienica Rosielna. 

2. Majątek zlikwidowanego Zakładu, po zaspokojeniu zobowiązań, staje się własnością Gminy 

Jasienica Rosielna. 

§ 5 

Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonywane będą przez  likwidatora 

ustanowionego przez Wójta Gminy.  

§ 6 

Do czasu zakończenia  procesu likwidacji  Zakład  określany będzie jako  Samodzielny Publiczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej w likwidacji. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


