
                                                                                        
 UCHWAŁA  Nr  1/2011

Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  we Wleniu 

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia  regulaminu  organizacyjnego  Rady  Społecznej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu    Opieki Zdrowotnej we Wleniu  

Na  podstawie  art.  48  ust.  11  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o  działalności 
leczniczej   (  Dz.  U.  Nr 112,   poz.  654 z późn.  zm. )  w związku z § 9 ust.  5  Statutu  
Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej   we Wleniu ( uchwała Nr II/8/98 
Rady Miasta i  Gminy Wleń z dnia 07 listopada 1998 r. ) - uchwala się , co następuje  :  

§ 1 

Uchwala się regulamin organizacyjny Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej   we Wleniu  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Wleń  do zatwierdzenia.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta i Gminy Wleń.

Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZOZ we Wleniu

/-/
Bogdan Mościcki



Załącznik do uchwały nr 1/2011 
z dnia 08.11.2011r.
Rady Społecznej

SPZOZ we Wleniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

§ 1

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest 
organem  inicjującym  i  opiniodawczym  Rady  Miasta  i  Gminy  w  sprawach  funkcjonowania 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  we  Wleniu  oraz  organem  doradczym 
Kierownika zakładu.

§ 2

1.  Rada  Społeczna  działa  na  podstawie  art.  48  ust.  11  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  
o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112,  poz. 654 z późn. zm. ).

2. Do zadań Rady Społecznej SPZOZ we Wleniu należy:
1.Przedstawianie Radzie Miasta i Gminy wniosków i opinii w następujących sprawach: 

a) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na 
świadczenia zdrowotne,

b) zbycia sprzętu trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 
sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształcaniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, 
rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności,

d) przyznawania  nagród kierownikowi SP ZOZ,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
f) regulaminu organizacyjnego.

2. Przedstawianie Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d)  podziału zysku.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzenia Radzie 
Miasta i Gminy.

4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 
ze świadczeń zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, 
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje zadania.

7. Uchwalanie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu 
oraz dokonywanie w nim zmian.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie SPZOZ we Wleniu.



§ 3

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób.
2. W skład Rady wchodzą:

• Przewodniczący – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
• przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
• trzech członków wyłonionych przez Radę Miasta i Gminy Wleń

3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta i Gminy 
Wleń.
      

§ 4

Kadencja Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  we Wleniu 
trwa 4 lata.

§ 5

1. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
a) śmierci członka Rady,
b) prawomocnego skazania członka Rady przez sąd na karę pozbawienia wolności lub inna 

karę, której wykonanie nie pozwala na pełnienie funkcji w Radzie,
c) odwołanie przez organ, którego przedstawicielem w Radzie jest członek Rady 

w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków lub z innej przyczyny.
W przypadkach określonych w ust.1 Przewodniczący Rady, a w razie jego braku inny członek Rady 

lub Kierownik SPZOZ we Wleniu zwróci się do Rady Miasta i Gminy Wleń o uzupełnienie 
składu Rady.

§ 6

1. Członkowi Rady przysługuje zwolnienie z wykonywanych obowiązków w ramach stosunku 
pracy na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy kierownik SP ZOZ we Wleniu oraz przedstawiciele 

działających w SPZOZ we Wleniu  organizacji związkowych.
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Radę.

§ 7

1. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenia Rady, kieruje obradami oraz reprezentuje Radę na 
zewnątrz.

2. Przewodniczący udziela głosu i może go odebrać gdy przemawiający go nadużywa.
3. Rada wybiera ze swego grona lub spoza grona Sekretarza Rady.

§ 8

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Kierownika SPZOZ.
3) na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady,
4) na pisemny wniosek Rady Miasta i Gminy Wleń.

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek 
obrad.



§ 9

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez pisemne zawiadomienia członków Rady najpóźniej na 

siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. W przypadkach doraźnych, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady bez 

zachowania terminu określonego w § 9 ust. 2 oraz zastosować inną niż pisemna formę 
powiadomienia.

§ 10

1. Rada podejmuje decyzje, wyraża opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał. Podjęte uchwały 
są numerowane i podpisywane przez Przewodniczącego Rady. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej czterech 

członków  Rady.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
2. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, przebieg obrad, treść 

i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdania zgłoszone przez 
członków Rady.

3. Protokoły z posiedzeń podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący.
4. Do protokołu załącza się listę obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz osób zaproszonych.
5. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w aktach Rady.
6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.

§ 12

Prawa członka Rady:
1) wyrażanie swojej opinii na posiedzeniach Rady.
2) zgłaszanie wniosków formalnych.

§ 13

Obowiązki członka Rady polegają m.in. na:
1) uczestniczeniu w posiedzeniach Rady zgodnie z przyjętym harmonogramem,
2) realizowaniu zadań Rady wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
3) powiadamianiu Przewodniczącego Rady o planowanej nieobecności na posiedzeniu Rady, 
nie później niż na dwa dni przed terminem posiedzenia.

§ 14

W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym Regulaminem stosuje  się  przepisy  ustawy z  dnia  
15 kwietnia 2011r. o działalności  leczniczej  (Dz. U. Nr 112,  poz. 654 z późn. zm.) oraz Statut  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu.



§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta i Gminy Wleń.

Przewodniczący Rady Społecznej
SPZOZ we Wleniu

/-/
Bogdan  Mościcki


