
RADA miejska
w Olszîynie Uchwała Nr XL / 470 / 97

Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 17 grudnia 1997r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Szpital Zespolony 

w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.), art. 36 w 
związku z art. 8 pkt. 3, art. 38 ust.l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala co
następuje:

§1

Tworzy się z dniem 1 stycznia 1998 roku zakład budżetowy o nazwie Miejski Szpital 
Zespolony w Olsztynie zwany dalej Zakładem.

§2
Zakład, o którym mowa w §1 zostaje utworzony z części majątku komunalnego 
będącego w administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej, pozostałej po organizacyjnym i 
majątkowym wyodrębnieniu Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej i obejmuje 

składniki majątkowe:
1) Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Niepodległości 44,
2) Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Świtycz-Widackiej 3,
3) Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 28.

§3
Siedzibą Zakładu jest miasto Olsztyn.

§4
Do podstawowego zakresu działania Zakładu należy stacjonarne i ambulatoryjne 
świadczenie specjalistycznych usług zdrowotnych.

§5
1. Obszar działania Zakładu obejmuje teren administracyjny gminy Olsztyn.

2. Zakład obejmuje także opieką specjalistyczną ambulatoryjną oraz stacjonarną 
mieszkańców:

1) gminy Olsztynek,
2) gminy Barczewo,
3) gminy Dywity,



4) gminy Gietrzwałd,
5) gminy Jonkowo,
6) gminy Stawiguda,
7) gminy Purda.

3. Jako zadania zlecone przez Wojewodę Olsztyńskiego Zakład zapewnia 
mieszkańcom woj. Olsztyńskiego świadczenia w zakresie stacjonarnej opieki 
specjalistycznej w odniesieniu do chirurgii szczękowej, urologii i dermatologii na 
podstawie odrębnego porozumienia z Wojewodą Olsztyńskim.

§6
Zakład wstępuje w prawa i obowiązki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie.

§7
Szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących 
funkcje kierownicze w Zakładzie określa Statut Zakładu, uchwalony przez Radę 
Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


