Projekt
z dnia 1 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2015 r., poz.
1392 z późn. zm.1) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXIV/291/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2013 r., poz. 350 z późn. zm.3), wprowadza się następujące zmiany w § 10:
1) w pkt 1:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii i Diabetologii,”,
b) w lit. d tiret pierwsze w brzmieniu:„Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej” zastępuje się lit. da w
brzmieniu:
„da) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,”,
c) lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej,”,
d) w lit. z wykreśla się tiret drugie w brzmieniu"„Pracownia Radiologii Ogólnej nr 2, ”,
e) w lit. za wykreśla sie tiret ósme w brzmieniu" „Punkt pobrań materiałów do badań, ”,
f) po lit. zc dodaje się lit. zd w brzmieniu:
„zd) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej;”;
2) w pkt 2:
a) w lit. a tiret czterdzieste ósme otrzymuje następujące brzmienie:
„- Gabinety diagnostyczno-zabiegowe nr 1-10,”,
b) w lit. a po ostatnim tiret dodaje się dwa kolejne tiret w brzmieniu:
„- Poradnia Żywieniowa,
- Poradnia Chirurgii Naczyniowej.”,
c) w lit. b po ostatnim tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejny tiret w brzmieniu:
„- Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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1] zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.
tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844,
poz. 1887, poz. 1918 i poz. 1991.
3] zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2183, poz. 3380 i z 2014 r., poz. 947, poz. 1779 i
poz. 2400.
2] zmiany
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