
UCHWAŁA NR XX/526/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 07 kwietnia 2008 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola 
Boromeusza w Szczecinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„ZDROJE”  w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 43h ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89; Nr 123, poz. 849; Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, 
poz. 1290); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XVI/437/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. 
zmienionej uchwałą Nr XIX/508/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: 
„W sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie - 
S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„ZDROJE” w Szczecinie”. 
 
2) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Postanawia się połączyć Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie - 
S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„ZDROJE” w Szczecinie w drodze porozumienia, którego projekt stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały”. 
 
3) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) uŜytą nazwę „Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” zastępuje się w odpowiedniej liczbie i 
przypadku nazwą „Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – 
S.P.Z.O.Z.”; 

 
b) w § 2 ust. 1 wyrazy „zamierzają dokonać połączenia” zastępuje się wyrazami 

„dokonują połączenia”; 
 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Strony zgodnie oświadczają, iŜ Szpital ZDROJE z chwilą przejęcia praw i 
obowiązków Szpitala Miejskiego stanie się stroną w umowach o świadczenie usług 
zdrowotnych. Zakres umów i stopień ich realizacji zostanie określony w zestawieniu 
sporządzonym przez Szpital Miejski na dzień wykreślenia Szpitala Miejskiego z 
Krajowego Rejestru Sądowego”; 

 
d) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony postanawiają, Ŝe do dnia 10.04.2008 Dyrektor Szpitala ZDROJE złoŜy 
do Wojewody Zachodniopomorskiego i Krajowego Rejestru Sądowego wnioski 
o wykreślenie Szpitala Miejskiego”; 



 
e) w § 6 ust. 1 lit a po wyrazie „przejmującego” dodaje się zapis „po aktualizacji 

załącznika nr 4 na dzień podpisania protokołu”; 
 

f) w § 6 ust. 1 lit b wyrazy „dnia 02.04.2008.” zastępuje się wyrazami „dnia 24.07.2008 
r.”; 

 
g) w § 6 ust. 1 lit c otrzymuje brzmienie: 

„c. pozostałe oddziały Szpitala Miejskiego będą kontynuowały działalność 
w dotychczasowej lokalizacji przez okres do 15 miesięcy.”; 

 
h) w § 8 ust. 1 lit e wyraz „pracowników” zastępuje się wyrazem „osób”; 

 
i) w § 8 ust. 1 lit e w pkt a i c wyrazy „załącznik nr 12” zastępuje się wyrazami 

„załącznik nr 11”; 
 

j) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Miasto oświadcza, Ŝe pokryje zobowiązania Szpitala Miejskiego powstałe do dnia 
wykreślenia Szpitala Miejskiego z Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach 
określonych w załączniku nr 10.”; 

 
k) skreśla się § 8 ust. 6 a dotychczasowy § 8 ust. 7 otrzymuje oznaczenie § 8 ust. 6. 

 
l) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Szpital Zdroje 
polegających na budowie pomieszczeń oddziału dla przewlekle chorych na zasadach 
określonych w załączniku nr 10.”; 

 
ł)    w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Poprzez dofinansowanie inwestycji w Szpitalu Zdroje w 2009 r., na zasadach 
określonych w załączniku nr 10.”; 

 
m) w § 17 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11.Załącznik nr 11 – wykaz pracowników i zleceniobiorców według stanu na dzień 
30.12.2007r.”; 

 
n) w § 17 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12.Załącznik nr 12 – wykaz personelu na kontraktach na dzień 30.12.2007 r.”; 
 

o) Załącznik nr 10 oraz Załącznik nr 11 do Porozumienia otrzymują treść taką jak 
„Załącznik nr 10” i „Załącznik 11” stanowiące załączniki do Aneksu. 

 
4) Projekt aneksu do porozumienia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 


