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UCHWAŁA NR L.293.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 651) Rada
Miejska w Krynicy-Zdroju, uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Uzdrowiska Krynica-Zdrój ustanowionym Uchwałą Nr LII/364/10 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju dnia 21 czerwca 2010 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 431, poz. 3119 z dnia 24 sierpnia 2010 r., w załączniku nr 1 ust. 1, pkt 16 otrzymuje
brzmienie:
„16. Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lwigród” usytuowany jest w centrum uzdrowiska „KrynicaZdrój” w bezpośrednim sąsiedztwie Parku im. R. Nitribitta. OSW prowadzi działalność w zakresie lecznictwa
uzdrowiskowego, turnusów rehabilitacyjnych i pobytów hotelowych. Jest obiektem 7-kondygnacyjnym,
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadającym bazę hotelową na 250 miejsc, w pokojach 1,
2 i wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Obiekt posiada 5 wind (w tym również dla osób
niepełnosprawnych), zakład przyrodoleczniczy, jadalnie (wydawane są posiłki podstawowe i dietetyczne), salę
konferencyjną, kawiarnię, urządzenia rekreacyjne. Znajdują się w nim 3 gabinety lekarskie oraz 2 gabinety
pielęgniarsko-zabiegowe. Obsada personalna sanatorium: personel lekarski - 5 osób, fizjoterapia – 13 osób,
pielęgniarki – 10 osób (całodobowa opieka lekarska), masażysta – 1 osoba, administracja, obsługa hotelowa
i dział żywienia – 53 osoby. OSW realizuje następujące zabiegi: kąpiele lecznicze mineralne i solankowe,
kąpiele perełkowe, masaż podwodny, kąpiele wirowe (kończyn/ogólna), kąpiele czterokomorowe, kąpiele
borowinowe, zawijania borowinowe, inhalatorium, gimnastyka lecznicza, masaż leczniczy, jonoforeza, terapia
prądami diadynamicznymi, elektrostymulacja, terapia ultradźwiękami, magnetoterapia, terapia prądami
interferencyjnymi, naświetlania, laseroterapia, krioterapia, tampony borowinowe, aerozol ginekologiczny,
aquavibronu. W ciągu dnia wykonuje się 1056 zabiegów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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