UCHWA A NR 289/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo1ecznej dzia1aj3cej przy
Samodzielnym Publicznym Zak1adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O7rodka
Zdrowia w Opatówku

Na podstawie art. 48 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci
leczniczej(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pó$n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.o samorz(dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 654 z
pó$n. zm.) uchwala si+, co nast+puje:
§ 1.Zatwierdza si+ Regulamin Rady Spo ecznej dzia aj(cej przy Samodzielnym
Publicznym Zak adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku,
uchwalony Uchwa ( Nr 1/2013 Rady Spo ecznej dzia aj(cej przy Samodzielnym
Publicznym Zak adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku,
stanowi(c( za (cznik do niniejszej uchwa y.
§ 2.Wykonanie uchwa y powierza si+ Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3.Uchwa a wchodzi w 7ycie z dniem podj+cia.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 289/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo1ecznej dzia1aj3cej przy
Samodzielnym Publicznym Zak1adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O7rodka
Zdrowia w Opatówku

Zgodnie z art. 48 pkt 11 ustawy o dzia alno ci leczniczej rada spo eczna
uchwala regulamin okre laj(cy sposób zwo ywania jej posiedze8, tryb pracy i
podejmowania uchwa , który jest zatwierdzany przez podmiot tworz(cy.
Rada Spo eczna dzia aj(ca przy SPZOZ GOZ w Opatówku Uchwa ( Nr 1/2013
z dnia13 marca 2013 r. uchwali a Regulamin Rady Spo ecznej dzia aj(cej przy
SPZOZ GOZ w Opatówku.

za (cznik do Uchwa y Nr 289/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWA A NR 1/2013
z dnia 13 marca 2013 r.
Rady Spo1ecznej dzia1aj3cej przy Samodzielnym Publicznym Zak1adzie Opieki
Zdrowotnej Gminnego O7rodka Zdrowia w Opatówku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Spo1ecznej dzia1aj3cej przy
Samodzielnym Publicznym Zak1adzie Opieki Zdrowotnej
Gminnego O7rodka Zdrowia w Opatówku.
Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o dzia alno ci leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pó$n. zm.) uchwala si+, co nast+puje:
§1
Uchwala si+ Regulamin Rady Spo ecznej dzia aj(cej przy Samodzielnym Publicznym
Zak adzie Opieki Zdrowotnej Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku w brzmieniu
stanowi(cym za (cznik do niniejszej uchwa y.
§2
Wykonanie uchwa y powierza si+ Przewodnicz(cemu Rady Spo ecznej.
§3
Uchwa a wchodzi w 7ycie z dniem zatwierdzenia jej przez Rad+ Gminy w Opatówku.
Przewodnicz cy
Rady Spo ecznej przy SPZOZ GOZ w Opatówku
Sebastian Ward cki

Uzasadnienie
do Uchwa y Rady Spo ecznej dzia aj(cej przy SPZOZ GOZ w Opatówku
Nr 1/2013 z dnia 13 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pó$n. zm.) Kierownicy Samodzielnych Publicznych
Zak adów Opieki Zdrowotnej w terminie 12 miesi+cy od dnia wej cia w 7ycie
niniejszej ustawy maj( obowi(zek dostosowa; dzia alno ;, statut i regulamin
organizacyjny Zak adów do przepisów niniejszej ustawy.
Do kompetencji Rady Spo ecznej na podstawie art. 48 ust. 11 nale7y uchwalenie
regulaminu dzia alno ci Rady, który nast+pnie musi by; zatwierdzony przez podmiot
tworz(cy, tj. Rad+ Gminy w Opatówku.
Z uwagi na powy7sze zasadnym jest podj+cie niniejszej uchwa y.

Za (cznik
do Uchwa y Nr 1/13 Rady Spo ecznej
dzia aj(cej przy SPZOZ GOZ w Opatówku
z dnia 13 marca 2013 r.

REGULAMIN
RADY SPO ECZNEJ DZIA AJ=CEJ
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAK ADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINNEGO O?RODKA ZDROWIA W OPATÓWKU
§1
1. Rada Spo eczna Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku zwana dalej „Rad(”, dzia a w oparciu o
ustaw+ z dnia 15.04.2011 roku o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z
pó$n. zm.), Statut Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Gminnego
O rodka Zdrowia w Opatówku zwanego dalej SP ZOZ GOZ w Opatówku oraz
niniejszy Regulamin.
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podejmowania uchwa .
§2
1. Pracami Rady kieruje Przewodnicz(cy.
2. Do kompetencji Przewodnicz(cego Rady nale7y w szczególno ci:
1) ustalenie przedmiotu i terminu obrad Rady,
2) przewodniczenie obradom Rady,
3) reprezentowanie Rady w stosunku do innych organów i instytucji,
4) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów i instytucji,
5) inicjowanie i organizowanie prac Rady,
6) podpisywanie uchwa podj+tych przez Rad+.
§3
1. Posiedzenia Rady odbywaj( si+ w miar+ potrzeb, nie rzadziej ni7 dwa razyw roku.
2.Posiedzenia Rady zwo uje Przewodnicz(cy z w asnej inicjatywy, na wniosek
Kierownika SP ZOZ GOZ w Opatówku lub na wniosek co najmniej dwóch cz onków
Rady. Przewodnicz(cy zobowi(zany jest wyznaczy; termin posiedzenia Rady tak,
aby odby o si+ ono nie pó$niej ni7 w ci(gu 14 dni roboczych od dnia z o7enia
wniosku.

3. O terminie posiedzenia oraz proponowanym porz(dku obrad Przewodnicz(cy
Rady pisemnie zawiadamia cz onków Rady, co najmniej na 5 dni przed
posiedzeniem. Do zawiadomienia powinny by; w miar+ mo7liwo ci do (czone
materia y, w tym projekty uchwa .
4. W przypadkach nadzwyczajnych Przewodnicz(cy Rady mo7e zwo a; posiedzenie
Rady z pomini+ciem obowi(zków, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik SP ZOZ GOZ w Opatówku oraz
osoby zaproszone przez Przewodnicz(cego.
§4
1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodnicz(cy lub wyznaczony przez niego imiennie
cz onek Rady. Przewodnicz(cy mo7e równie7 upowa7ni; osob+ z poza Rady do
prowadzenia posiedze8.
2. Rada swoje wnioski i opinie podejmuje w formie uchwa .
3. Uchwa y zapadaj( zwyk ( wi+kszo ci( g osów w obecno ci co najmniej po owy
cz onków Rady. W przypadku równej ilo ci g osów decyduje g os Przewodnicz(cego
Rady.
4. Uchwa y s( podejmowane w g osowaniu jawnym, chyba, 7e cz onkowie Rady
obecni na posiedzeniu, uchwal( g osowanie tajne.
§5
1. Z ka7dego posiedzenia Rady sporz(dza si+ protokó , w którym musz( by;
odnotowane podejmowane przez Rad+ rozstrzygni+cia.
2. Protokó z posiedzenia powinien zawiera; numer, dat+ i miejsce posiedzenia,
stwierdzenie, na podstawie listy obecno ci, czy liczba osób bior(ca udzia stanowi
quorum do podejmowania uchwa , adnotacje o przyj+ciu przez cz onków protoko u
z poprzedniego jej posiedzenia, porz(dek posiedzenia oraz jego przebieg.
3. Lista osób uczestnicz(cych w posiedzeniu stanowi za (cznik do protoko u.
4. Protokó

z posiedzenia Rady podpisuje Przewodnicz(cy Rady i osoba

protoko uj(ca posiedzenie.

