
Uchwała Nr XIX/138/2008
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w Sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publiczn ego Zakładu opieki Zdrowotnej

Napodstawie art,46 pkt.3 ustnwy z dnin 30 sierpnirł 1991 r,
o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Ifi' 14 , poz. 89
Z późn, zm. ) , w zwiqzku z art, 18 ust,2 pkt.15 ustawy z dnia
B marca 1990 r. o sarnorzqdzie gmirutym (Dz, U, z 2001r. Nr 1.42,
plz, 1591 z późn. zm.), Radą Gminy Stara Btotnica uchwala
co nnstęPuję:

s1

Zatwtetdza Regulamin Pracy Rady Spotecznej dztałajacej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzte opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy W brzmieniu uchwalonym przez Radę
Spoteczn4, którego treść określa zat4cznik Nr 1 do Uchwały.

s2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Błotnica.

s3

Uchwała wchod Z1w zycte z dniem podjecia.

Wiceprzewod i,,czący Rady Gminy
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ZaŁacznlk nr 1 do uchrł.ały Nr XIV/138/2008
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 10 grudnia 2008 roku

REGULAMIN
RADY SPoŁECZNEI

SAMoDZIELNEGo PUBLICZNEGo ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARET BŁoTNICY

s1
Rada Społeczna Samodzielnego Pub1icznego Zaktadu opieki Zdrowotnej dztał'a
w oparciu o tlstawę z dnta 30 sierprrta 799I roktl o zakładaclr opieki zdror,ł'otnej
(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz' 89 z późn. zm. ) oraz na zasadach określaj4cych
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej i niniejszym
regulaminie.

s2
Rada Spoteczna Samodzielnego Ptrblicznego ZakLadu opieki Zdrowotnej sktada się
z osób:
1. Przewodnicz4cego _ \{ójta 1ub przedstawiciela Wójta ,
2. Przedstawiciela Woj ewod,v,
3. Prz edstawicieli \Ą'1rt9'.'1o'-'y cb' pr zez Ra dę Cminy.

s3
Kadencja Rad1. Społecznej rozpoczyna się z dniem jej powołanla Przez Radę Gminy
i trwa 4 iata.

Mandat członka Rady
rł,'ybrany'

ss
Utrata mandatu cztonka Rady Społecznej przed upływem kadenqi następuje
r,r'przypadku:
- odwołanta przez organ powołlrjacY,
- zrzeczeT|ia się mandatu,
- śmierci członka Rady Spoteczrrej.

s4
Społecznej wygasa z upł1'węm kaderrcji, na która zostal

s6



Mandat cztonka Rady Społecznej powołanego na miejsce członka Rady Spotecznej,
który utracił mandat w sytuacji określonej w S 5 upty'wa z końcem kadenQi Rady
okreś1onej \^/ s 3.

s7
Na pierwszyrn posiedzenirr Rada Społeczna na wniosek Przewodnicz4cego wybiera

Ze Swego składu zastępcę przewodnicz4cego i sekretarza.

s8
Posiedzenie Rady Spolecznej I kadencji rvinno być zwoł'ane nie późnie1niż 30 dni po
jej porł'ołanluPtZeZ Radę Gmin-v.

se
Rada Społeczna rrastępnych kadencji wirrna być zwoł'ana nie później nlż w ci4gu 74
dni od tozpoczęcia nowej kadenQi.

II. TRYB oDRAD RADY SPoŁECZNEJ.

s10
Rada Społeczna obraduje na posiedzeniach .

s11
Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje jej Przerł''odrricz4cy , a w czasie jego

nieobecności zastępca Przewodnicz4cego.

s12
Posiedzenia Rady Społecznej winrry być zwołl7wane w mlarę pottzeb, nie ruadztej
ntż raz na kwartał.

s13
W posiedzenir'r Rady społeczrrej uczestntczy z gtosem doradczym Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładtt Opieki zdrowotnej lub osoba ptzez lriego
upowazniona.

s14
W posiedzeniaclr Rady Społeczrrei maja prawo uczestniczYć , z głosem doradczym
przedstawiciele samorz4dów nredycznyc1r lub osoby zapToszone ptzez Radę
Społeczn4.

s1s
Rada Spoteczrra zajmuje swoje stanovr,isko w formie uclrwał przy obecności co
najmniej trzech członkórv Rady Społecznej .

t16



Posiedzenie Rady Społecznej pror,ł'adzi przewodnicz4cy lub jego zastępca,
stwierdzajac prawidłowość zwoLanta posiedzenia i jego zdolność do podejmowania
trchrvał.

s17
Porz a d ek p osiedzeni a podle ga pr zyj ęctu P r zez głosowar.rie.

s18
1. W przypadku, gd}' temat wypągu podjęcia uclrwały uchwały Są

ptzyjmowane zwykł4 rt'iększości4 głosów w głosów w głosowaniu jar,ł'nym.
2' W przypadktr równe1. Iiczby głosów decyduje gtos przewodnicz4cego Rady

Społecznej .
3. Dopuszcza się mozliwości tajnego gtosowarria, o i1e taki wniosek zostanie

przegłosowany w trybie określon-vp ia' pkt. 1 .
4. Cztonkowle Rady Społecznej nie uczestnicz4 w głosowaniu nad uchwałą

w sprawie osobiście ich dotycz4cej.

s1e
1. Z posiedzerria Rady Społecznej sporządza się protokół , kt&y

podpistrje przewodnicz4cy i sekretarz Rady Społecznej.
2. ZaŁ4cznlkiem do protokołtr jest lista obecności uczestniczących

w posiedzeniu.
3. obsłlrgę Rady Społeczrrej i gromadzenie dokumerrtów Rady prowadzi

pracor'r'nik wy znaczonY pr zez Przer,r'o dni cz ą ce go'

III POSTANOWIENIA KoŃCoWE.

s20
Sprawy nie ujete w niniejszym Regulamirrie reguluje Statut Samodzielnego
Publicznego Zakt'ailr Opieki Zdrolt'otlrej i inne oborł,iaztrjące przepisv prawa.

s21
Regu1amin wclrodzt w życie z dniem zatwietdzenia przez Radę Gminv Stara
Błotnica .

Przewodnrcz4Cy
Rady Społecznej

Stanisław Białkowski
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