
UCHWAŁA NR XL/344/2013
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2013 r. Poz. 594), w związku z art. 42 ust. 4  ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. Poz. 217)

Rada Miasta Wojkowice uchwala 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXIV/188/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach w ten sposób, że : 

- wykreśla się dotychczasową treść § 5  statutu, stanowiącego załącznik nr 1  do uchwały o następującym 
brzmieniu: 

1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą mającym status samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Śląskiego.

3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. a w to miejsce wpisuje się : 

1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą o nazwie Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Wojkowicach, mającym status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. W skład podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, wchodzi jednostka organizacyjna o nazwie 
Przychodnia Wojkowice.

3. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Śląskiego.

4. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4945



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

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Podleżyński
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