Projekt
z dnia 30 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia .................... 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 486 z późn. zm.1)) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/303/13 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1469 z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.),
zwanej w dalszej części statutu „Ustawą",
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
6) niniejszego statutu.”;
2) w § 9 w dz. II wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazami "zakłady lecznicze" ;
3) w § 9 dz. II. w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej,”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Pracownia Hemodynamiki,”.
4) w § 9 dz. III.:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Dział Inwestycji,”,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Dział Kontroli Wewnętrznej i Audytu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Id: 3506FE0B-A367-480B-8193-E8E8F9B3E719. Projekt

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

1) zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 i poz. 2260,
tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 i poz. 2260.
3) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 943, poz. 2401, z 2015 r., poz. 607, z 2016 r.,
poz. 1498.
2) zmiany
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