UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im.
prof. Romana Drewsa w Chodzieży
Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. prof.
Romana Drewsa w Chodzieży w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr V/44/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

REGULAMIN PRACY RADY SPOŁECZNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO IM.PROF.ROMANA DREWSA
W CHODZIEŻY,
PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

Na podstawie art. 48 ust. 11 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. z 2018 poz. 2190 ) Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Chodzieży uchwala
następujący regulamin określający sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy
i podejmowania uchwał:

§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Szpitalu - rozumie się przez to podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą Szpital
Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży,
2. Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną działającą w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szpitala Powiatowego im. prof. Romana
Drewsa w Chodzieży.
§2
1. Przewodniczący Rady Społecznej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje
posiedzenie Rady Społecznej w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek
co najmniej 3 członków Rady Społecznej lub Dyrektora Szpitala, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
2. O zwołaniu posiedzenia Rady Społecznej, Przewodniczący lub osoba przez niego
upoważniona zawiadamia pisemnie wszystkich członków Rady Społecznej w terminie
7 dni przed planowaną datą posiedzenia, doręczając proponowany porządek
posiedzenia, z zastrzeżeniem § 5 ust.8.
3. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej,
Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona może odstąpić od wymagań
określonych w ust. 2.
§3
1. Posiedzenie Rady Społecznej prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie potrzeby
wyznaczony przez niego imiennie członek Rady Społecznej.
2. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez Przewodniczącego.
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§4
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) Związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) Przyznawania kierownikowi nagród,
d) Rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.
2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) Rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) Kredytów bankowych lub dotacji,
d) Podziału zysku,
e) Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i
sprzętu medycznego,
f) Regulaminu organizacyjnego.
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§5
1. Rada Społeczna podejmuje na posiedzeniach:
a) Uchwały
b) Postanowienia porządkowe
2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady Społecznej wymagają formy uchwał.
3. Uchwały podejmowane są większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
składu Rady Społecznej.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Rady
Społecznej uczestniczący w posiedzeniu uchwalą głosowanie tajne.
5. Uchwały podjęte przez Radę Społeczną podpisuje jej Przewodniczący.
6. Przewodniczący Rady Społecznej doręcza uchwałę Dyrektorowi Szpitala w terminie
7 dni od jej podjęcia.
7. Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady
Powiatu Chodzieskiego.
8. Materiały dotyczące posiedzeń Rady Społecznej a wymagające zapoznania i analiz
mogą być przesłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
9. W sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada Społeczna podejmuje
postanowienia, których treść wpisuje się do protokołu posiedzenia.
10. Protokoły z posiedzeń oraz podjęte uchwały Rady Społecznej przechowywane są
w rejestrach prowadzonych przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży.
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§6
1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Społecznej powinien zawierać:
a) Numer, datę i miejsce posiedzenia
b) Stwierdzenie, na podstawie listy obecności , że liczba członków obecnych stanowi
wymagane quorum do podejmowania uchwał,
c) Imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu,
d) Imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady Społecznej,
e) Imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, nie będących
członkami Rady Społecznej,
f) Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
g) Przyjęty porządek obrad,
h) Przebieg posiedzenia ( streszczenie wypowiedzi, tekst zgłoszonych wniosków, treść
podjętych uchwał),
3. Protokół z posiedzenia Rady Społecznej podpisuje Przewodniczący lub inny imiennie
wyznaczony do prowadzenia posiedzenia członek Rady Społecznej oraz protokolant.

§7
Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, określa ją Statut Szpitala Powiatowego im. prof. Romana
Drewsa w Chodzieży nadany uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego.

§8
1. Wydatki związane z obsługą Rady Społecznej pokrywane są z budżetu Szpitala.
2. Szpital zabezpiecza obsługę biurową Rady Społecznej.

§9
Uchwalenie i zmiana niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży oraz podlega zatwierdzeniu przez Radę
Powiatu Chodzieskiego.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Chodzieskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana
Drewsa w Chodzieży
Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy
i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez
podmiot tworzący.
Rada Społeczna Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży w dniu 29
stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr 3/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady
Społecznej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Z uwagi na powyższe zasadnym pozostaje wywołanie niniejszej uchwały, która dla budżetu
powiatu nie rodzi skutków finansowych.
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