UCHWAŁA NR XXIX/526/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ze
Szpitalem Wojewódzkim OLK w Przemyślu.
Na podstawie art. 66 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust 3, ust 4 pkt 2 i ust 7, art. 67 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1638 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 19 lit. f i art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się połączenia następujących podmiotów leczniczych:
1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18,
37 – 700 Przemyśl wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod
numerem W-18 - 000000010152 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000057847;
2) Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu, ul. Juliusza Słowackiego 85, 37700 Przemyśl wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem
W- 18 000000010143 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
000005169.
§2
Połączenie, o którym mowa w §1 następuje poprzez przeniesienie całego mienia
Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu (podmiot przejmowany) na Wojewódzki
Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (podmiot przejmujący).
§3
1. Wniosek o wykreślenie podmiotu przejmowanego z Krajowego Rejestru Sądowego
oraz z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zostanie złożony
w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Dniem połączenia, o którym mowa w §1 jest dzień wykreślenia z Krajowego
Rejestru Sądowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.
3. Z dniem połączenia podmiotów leczniczych Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu:
1) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot
przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków;

2) przejmuje zobowiązania i należności wynikające z działalności podmiotu
przejmowanego według stanu na dzień połączenia.
4. Pracownicy podmiotu przejmowanego stają się pracownikami Wojewódzkiego
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na podstawie i zasadach art. 23 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

od dnia ogłoszenia w Dzienniku

