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1817 
 

UCHWAŁA NR XI/70/07 
RADY POWIATU W SULĘCINIE 

 
z dnia 23 października 2007r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Sulęcinie 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku  
z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. 
Nr 14, poz. 89 ) Rada Powiatu w Sulęcinie uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Sulęcinie uchwaloną uchwałą Nr 79/2007 z dnia 

8 października 2007r. Rady Społecznej działającej 
przy SPZOZ w Sulęcinie w sprawie zmian w statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Sulęcinie, uchwałą Nr 81/2007 z dnia  
15 października 2007r. Rady Społecznej działającej 
przy SPZOZ w Sulęcinie w sprawie zmiany w sta-
tucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sulęcinie oraz uchwałą Nr 82/2007  
z dnia 22 października 2007r. Rady Społecznej dzia-
łającej przy SPZOZ w Sulęcinie w sprawie zmiany 
uchwały Nr 79/2007 z dnia 8 października 2007r.  



 

 

 

 


