
   UCHWAŁA NR  2/1/06
 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia  1 grudnia  2006 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie  pomieszczeń   gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy
przedlekarskiej  w  szkołach  i  placówkach,  dla  których  Powiat  Sierpecki  jest
organem prowadzącym, Grupowej Praktyce Pielęgniarskiej „Zdrowa Szkoła” s.c.
w Sierpcu.

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 17
ustawy  z dnia 27 czerwca 2003 r.     o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w związku z art. 15
ust.1  i  2  pkt  4  oraz  art.  27  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia   27  sierpnia  2004  r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje;

§ 1.
W Uchwale Nr 1113/132/06  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie  pomieszczeń gabinetów
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  w  szkołach  i  placówkach  dla
których powiat jest organem prowadzącym Grupowej Praktyce Pielęgniarek “Zdrowa
Szkoła” s.c. w Sierpcu § 1 otrzymuje brzmienie:
“  Wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczących się w:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
2. Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu,
3. Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu,
4. Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu,
5. Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu

Grupowej Praktyce Pielęgniarskiej „Zdrowa Szkoła” s.c. w Sierpcu  na okres   od
1  stycznia  2007  r.  do  31  grudnia  2011r.,  w celu  realizacji  świadczeń  objętych
kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

§ 2.
Zapisy pozostałych paragrafów zmienianej uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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