Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.z 2019 r.,
poz. 511 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz., 2190 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej będącym załącznikiem do Uchwały Nr
IV/22/168/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi
Pediatrycznemu w Bielsku-Białej (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018 r. poz.7143
z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 1 pkt 2) lit. w) otrzymuje brzmienie:
„w) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (15 miejsc),”;
2) Załącznik Nr 1 do Statutu (Schemat Organizacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej) otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia....................2020 r.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
1. Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy nadaniu nowego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 2) lit. w) Statutu, a
mianowicie:
„w) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (15 miejsc),”
Dotychczas Oddział ten funkcjonował pod nazwą: Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i
Młodzieży.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością spełnienia wymogów zawartych w
zmienionym w dniu 14 sierpnia 2019 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019 r. poz.
1640) oraz stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym zmiany obecnie
funkcjonującego kodu resortowego charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej na
kod resortowy posiadający w swojej nazwie "rehabilitacyjny". Dotychczas nadany kod tej
komórce organizacyjnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich
nadawania - tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 173) zgodnie z zaleceniami NFZ, mógł funkcjonować do
31.12.2019r. a od 1.01.2020r. w celu prawidłowego rozliczania świadczeń, świadczeniodawcy
realizujący umowę z tego zakresu świadczeń zobowiązani są dokonać zmiany kodu w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, co również wiąże się ze zmianą nazwy
oddziału zawartej w Statucie.
2. Kolejna zmiana dotyczy utworzenia nowego stanowiska - z-cy dyrektora ds. lecznictwa.
Z dniem 1.01.2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala Pediatrycznego, obecnie
jest to osoba nie będąca lekarzem. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami przywołanej w
preambule ustawy o działalności leczniczej, koniecznym jest utworzenie w podmiocie
leczniczym takiego stanowiska.
3. Ponadto w przedstawionym projekcie uchwały, nadano nowe brzmienie Załącznikowi nr 1 do
Statutu będącym Schematem Organizacyjnym Szpitala, w którym naniesiono powyżej opisane
zmiany.
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