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527

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XX/256/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawiw zpiawi  zmwani wr Xa/161/07 Sw6pi0  Wo6wwkuzWwa Dodwowdą-
s0iwgo z uwia 27 wrzwwwia 2007 r. w sprawiw ponązzwwia Wo6wwkuz0iwgo
SzpiWada Nw ropsizmiaWrii w Krowwizazm z Zwsponwp P bdizzwizm Za0naukw
                               Opiw0i ZurowoWww6 w Midizz 

Na podstawie art. 18 pkt 1  lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1  8 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
15 0 ze zm.) oraz art. 96, 98,  9 h ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 9
pkt 2–  oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 90 sierpnia 1  1 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 1 , poz. 8  ze zm.)
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XV/161/07 Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie
połączenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w
Krośnicach z Zespołem Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Miliczu zmienia się § 8, który otrzymuje
brzmienie:
„§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego, który w imieniu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w terminie do dnia 91 marca
2008 r. podpisze z Zarządem Powiatu Milickiego poro-

zumienie o połączeniu zakładów, na zasadach określo-
nych niniejszą uchwałą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 27 wrze-
śnia 2007 r.

PRZEWODNRCZWCD SEZMRKU
WOZEWÓDZTWA DOLNOŚLWSKREGO

MAREK ŁAPIŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr  0 –  2 7   – Poz. 528
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XX/257/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawiw di0wiuaz6i Spwz6adisWizzwwgo Zwspon  Opiw0i ZurowoWww6 Cmorkb
Pn z i Gr źdizi w Rowziszowiw

Na podstawie art. 18 pkt 1  lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1  8 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
15 0 ze zm.), § 10 ust. 2 lit. h uchwały nr XRX/9 2/2000 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 91 marca 2000 r. w sprawie zasad gospo-
darowania mieniem wojewódzkim oraz art. 96 i art.  9 ustawy z dnia
90 sierpnia 1  1 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 1 , poz. 8  ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Specjalistyczny Zespól Opieki Zdro-
wotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie z sie-
dzibą w Rościszowie, zwany dalej Zespołem.

2. Otwarcie likwidacji Zespołu ustala się na dzień 1
marca 2008 roku.

9. Zakończenie działalności medycznej Zespołu ustala
się na dzień 90 czerwca 2008 roku.

 . Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowa-
nia likwidacyjnego Zespołu ustala się na dzień 90
września 2008 roku.

§ 2

1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdro-
wotnych bez istotnego ograniczania ich dostępno-
ści, warunków udzielania i jakości określonych
księgą rejestrową Zespołu zapewni niepubliczny za-
kład opieki zdrowotnej – Wojewódzki Specjali-
styczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc –
Zuwiko sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

2. Zmiana statutu niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiana wpisu
w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej
prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 02–
008 5 poprzez uwzględnienie zakresu świadczeń
przejmowanych, a nieobjętych księgą, z likwidowa-
nego Zespołu zostanie dokonana w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 90 czerwca 2008 roku.

§ 9

Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają
się, w trybie art. 291 kodeksu pracy, pracownikami
„Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

§  

1. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności
likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

2. Z dniem zakończenia działalności medycznej po-
zbawia się Zespół mienia, w tym w szczególności
prawa do nieruchomości wykorzystywanych dla je-
go działalności statutowej, należności, środków
pieniężnych w kasie oraz na rachunkach banko-
wych, a także zapasów.

9. Mienie, o którym mowa w ust. 2, Województwo
Dolnośląskie wnosi z dniem 1  lipca 2008 r. jako
wkład do „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Soko-
łowsku.

 . „Zuwiko” sp. z o.o. staje się podmiotem praw i
obowiązków likwidowanego Zespołu, z zastrzeże-
niem ust. 1.

§ 5

Z dniem, o którym mowa w § 1:
1) ust. 9 uchwały, traci moc Statut Zespołu,
2) ust.   uchwały, odwołuje się Radę Społeczną Ze-

społu.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNRCZWCD SEZMRKU
WOZEWÓDZTWA DOLNOŚLWSKREGO

MAREK ŁAPIŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr  0 –  2 75  – Poz. 52 
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XX/258/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawiw di0wiuaz6i Zwspon  RwmabidiWazi6wwgo uda Dziwzi oCzwrpwa-B 0owiwa”
w K uowiw-Zuro6 

Na podstawie art. 18 pkt 1  lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1  8 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
15 0 ze zm.), § 10 ust. 2 lit. h uchwały nr XRX/9 2/2000 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 91 marca 2000 r. w sprawie zasad gospo-
darowania mieniem wojewódzkim oraz art. 96 i art.  9 ustawy z dnia
90 sierpnia 1  1 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 1 , poz. 8  ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Zespół Rehabilitacyjny dla Dzieci
„Czermna-Bukowina” w Kudowie-Zdroju z siedzibą
w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 116, zwany
dalej Zespołem.

2. Otwarcie likwidacji Zespołu ustala się na dzień 1
marca 2008 roku.

9. Zakończenie działalności medycznej Zespołu ustala
się na dzień 90 czerwca 2008 roku.

 . Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowa-
nia likwidacyjnego Zespołu ustala się na dzień 90
września 2008 roku.

§ 2

1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdro-
wotnych bez istotnego ograniczania ich dostępno-
ści, warunków udzielania i jakości określonych
księgą rejestrową Zespołu zapewni niepubliczny za-
kład opieki zdrowotnej – Wojewódzki Specjali-
styczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc –
Zuwiko sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

2. Zmiana statutu niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiana wpi-
su w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej
prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 02
– 008 5 poprzez uwzględnienie zakresu świadczeń
przejmowanych z likwidowanego Zespołu zostanie
dokonana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 90
czerwca 2008 roku.

§ 9

Pracownicy Zespołu z dniem 1 lipca 2008 roku stają
się, w trybie art. 291 kodeksu pracy, pracownikami
„Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

§  

1. Zobowiązania Zespołu po zakończeniu czynności
likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

2. Z dniem zakończenia działalności medycznej po-
zbawia się Zespół mienia, w tym w szczególności
prawa do nieruchomości wykorzystywanych dla je-
go działalności statutowej, należności, środków
pieniężnych w kasie oraz na rachunkach banko-
wych, a także zapasów.

9. Mienie, o którym mowa w ust. 2, Województwo
Dolnośląskie wnosi z dniem 1 lipca 2008 r. jako
wkład do „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Soko-
łowsku.

 . „Zuwiko” sp. z o.o. staje się podmiotem praw i
obowiązków likwidowanego Zespołu, z zastrzeże-
niem ust. 1.

§ 5

Z dniem, o którym mowa w § 1:
1) ust. 9 uchwały, traci moc Statut Zespołu,
2) ust.   uchwały, odwołuje się Radę Społeczną Ze-

społu.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNRCZWCD SEZMRKU
WOZEWÓDZTWA DOLNOŚLWSKREGO

MAREK ŁAPIŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr  0 –  2 76  – Poz. 590
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XX/259/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawiw di0wiuaz6i Kodw6owwgo SawaWori p Uzurowis0owwgo
w Szzzawwiw-Zuro6  s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 18 pkt 1  lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1  8 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
15 0 ze zm.), § 10 ust. 2 lit. h uchwały nr XRX/9 2/2000 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 91 marca 2000 r. w sprawie zasad gospo-
darowania mieniem wojewódzkim oraz art. 96 i art.  9 ustawy z dnia
90 sierpnia 1  1 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 1 , poz. 8  ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe
w Szczawnie-Zdroju s.p.z.o.z. z siedzibą w
Szczawnie-Zdroju przy ul. Ofiar Katynia 9/5, zwane
dalej Sanatorium.

2. Otwarcie likwidacji Sanatorium ustala się na dzień
1 marca 2008 roku.

9. Zakończenie działalności medycznej Sanatorium
ustala się na dzień 90 czerwca 2008 roku.

 . Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowa-
nia likwidacyjnego Sanatorium ustala się na dzień
90 września 2008 roku.

§ 2

1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdro-
wotnych bez istotnego ograniczania ich dostępno-
ści, warunków udzielania i jakości określonych
księgą rejestrową Sanatorium zapewni niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej – Wojewódzki Specjali-
styczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc –
Zuwiko sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

2. Zmiana statutu niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiana wpi-
su w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej
prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 02
– 008 5 poprzez uwzględnienie zakresu świadczeń
przejmowanych z likwidowanego Sanatorium zo-
stanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 90 czerwca 2008 roku.

§ 9

Pracownicy Sanatorium z dniem 1 lipca 2008 roku
stają się, w trybie art. 291 kodeksu pracy, pracowni-
kami „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

§  

1. Zobowiązania Sanatorium po zakończeniu czynno-
ści likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

2. Z dniem zakończenia działalności medycznej po-
zbawia się Sanatorium mienia, w tym w szczegól-
ności prawa do nieruchomości wykorzystywanych
dla jego działalności statutowej, należności, środ-
ków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach ban-
kowych, a także zapasów.

9. Mienie, o którym mowa w ust. 2, Województwo
Dolnośląskie wnosi z dniem 1  lipca 2008 r. jako
wkład do „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Soko-
łowsku.

 . „Zuwiko” sp. z o.o. staje się podmiotem praw i
obowiązków likwidowanego Sanatorium, z zastrze-
żeniem ust. 1.

§ 5

Z dniem, o którym mowa w § 1:
1) ust. 9 uchwały, traci moc Statut Sanatorium,
2) ust.   uchwały, odwołuje się Radę Społeczną Sana-

torium.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNRCZWCD SEZMRKU
WOZEWÓDZTWA DOLNOŚLWSKREGO

MAREK ŁAPIŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr  0 –  2 77  – Poz. 591
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NR XX/260/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawiw di0wiuaz6i Kodw6owwgo SawaWori p Uzurowis0owwgo SPZOZ
w D szwi0azm-Zuro6 

Na podstawie art. 18 pkt 1  lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1  8 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1 2, poz.
15 0 ze zm.), § 10 ust. 2 lit. h uchwały nr XRX/9 2/2000 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 91 marca 2000 r. w sprawie zasad gospo-
darowania mieniem wojewódzkim oraz art. 96 i art.  9 ustawy z dnia
90 sierpnia 1  1 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 1 , poz. 8  ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe
SPZOZ w Dusznikach-Zdroju z siedzibą w Duszni-
kach-Zdroju przy ul. Chopina 9, zwane dalej Sana-
torium.

2. Otwarcie likwidacji Sanatorium ustala się na dzień
1 marca 2008 roku.

9. Zakończenie działalności medycznej Sanatorium
ustala się na dzień 90 czerwca 2008 roku.

 . Zakończenie czynności likwidacyjnych postępowa-
nia likwidacyjnego Sanatorium ustala się na dzień
90 września 2008 roku.

§ 2

1. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdro-
wotnych bez istotnego ograniczania ich dostępno-
ści, warunków udzielania i jakości określonych
księgą rejestrową Sanatorium zapewni niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej – Wojewódzki Specjali-
styczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc –
Zuwiko sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

2. Zmiana statutu niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiana wpi-
su w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej
prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego nr 02
– 008 5 poprzez uwzględnienie zakresu świadczeń
przejmowanych z likwidowanego Sanatorium zo-
stanie dokonana w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 90 czerwca 2008 roku.

§ 9

Pracownicy Sanatorium z dniem 1 lipca 2008 roku
stają się, w trybie art. 291 kodeksu pracy, pracowni-
kami „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku.

§  

1. Zobowiązania Sanatorium po zakończeniu czynno-
ści likwidacyjnych stają się zobowiązaniami Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

2. Z dniem zakończenia działalności medycznej po-
zbawia się Sanatorium mienia, w tym w szczegól-
ności prawa do nieruchomości wykorzystywanych
dla jego działalności statutowej, należności, środ-
ków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach ban-
kowych, a także zapasów.

9. Mienie, o którym mowa w ust. 2, Województwo
Dolnośląskie wnosi z dniem 1  lipca 2008 r. jako
wkład do „Zuwiko” sp. z o.o. z siedzibą w Soko-
łowsku.

 . „Zuwiko” sp. z o.o. staje się podmiotem praw i
obowiązków likwidowanego Sanatorium, z zastrze-
żeniem ust. 1.

§ 5

Z dniem, o którym mowa w § 1:
1) ust. 9 uchwały, traci moc Statut Sanatorium,
2) ust.   uchwały, odwołuje się Radę Społeczną Sana-

torium.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1  dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNRCZWCD SEZMRKU
WOZEWÓDZTWA DOLNOŚLWSKREGO

MAREK ŁAPIŃSKI



–  2 78  –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50- 51 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/9 0-6 -7 ,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Zeleniej Górze, 58-506 Zelenia Góra, ul. Wiejska 2 , tel. 0-75/76 -72-  ,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 5 -220 Legnica, ul. F. Skarbka 9, tel. 0-76/856-08-00 w.  01,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-900 Wałbrzych, ul. Słowackiego 29a–2 , tel. 0-7 /8  - 0-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,

50- 51 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/9 0-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

pl. Powstańców Warszawy 1, 50- 51 Wrocław, tel. 0-71/9 0-62-5 . Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Rnternecie na stronie:

http://www.duw.pl//dzienn.htm

Wiuawza: Wojewoda Dolnośląski

Rwua0z6a: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50- 51 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/9 0-66-21
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