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RADY MIEJSKIEJ w lqodzetoWre

, o n " !.t..wxllt).t&zon,.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady spofecznej Zakfadu podstawowej opieki zdrowotnej
w Jqdrzejowie,

Na podstawie art. r.8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 742, poz.r591 z p6in. zm.l w zwiqzku z art. 48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia
2oLL r. o dziafalnojci leczniczej ( Dz. u. Nr 1'J-2, poz. 654 ze zm.) Rada Miejska w Jqdrzejowie uchwara
co nastepuje :

s 1 '

zatwierdza siQ Regulamin Rady spotecznej zakladu podstawowej opieki zdrowotnej w Jqdrzejowre,
uchwalony przez Radq spolecznq zakladu podstawowej opieki zdrowotnej uchwalq Nr l/2orz z dnia
t4 czerwca 2012 r. w brzmieniu:

R E G U T A M I N
Rady Spoiecznej

Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jqdrzejowie,

I Postanowienia og6lne:
5 1 '

l lekroi  w Regulaminie jest  mowa o:
1) zaktadzie - rozumie siq przez to podmiot leczniczy niebqdqcy przedsiqbiorca - zakfad

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jedrzejowie ;
2) radzie - rozumie siq przez to Radq spolecznq zakladu podstawowej opieki Zdrowornel

w Jqdrzejowie;
3) przewodniczqcym - rozumie siq przez to przewod niczqcego Rady Spolecznej Zakfadu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jqdrzejowie;
4) podmiocie tworzAcym - rozumie siq przez to Radq MiejskE w Jedrzejowle;
5) ustawie - rozumie siq przez to ustawq z dnia L5 kwietnia 2011 r. o dziatalno6ci leczniczei

( Dz. U. Nr L12, poz.654 ze zm.l;
6) statucie - rozumie siq przez to Statut Zakladu podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Jedrzejowie.
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1. Rada Spoleczna jest organem inicjujqcym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem
doradczym kierownika Zakfadu.

2. Rada Spoleczna dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia L5 kwietnia 2OII r.
o dziafalnoici leczniczej ( Dz. U. Nr !L2, poz. 654 ze zmianami ), statutu Zakladu oraz
regulaminu rady.

3. Zadania Rady, czas trwania kadencji Rady, spos6b powolywania i odwolywania czlonk6w
Rady, zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady okreSlajq ustawa istatut.

4. Niniejszy Regulamin okresla: spos6b zwolywania posiedzei Rady, tryb pracy i podejmowania
uchwal.

s 3 '
Rada Spofeczna wybiera spoSr6d swoich czlonk6w na wniosek przewodniczqcego , jego zastqpcq.



ll Spos6b zwolywania posiedzen.
S 4 '

L. Posiedzenia Rady odbywajq siq w miare potrzeb, nie rzadziej ni2 raz na kwartal.
2. Posiedzenia Rady zwoluje przewodniczqcy lub w razie jego nieobecno6ci zastqpca: z wlasnej

inicjatywy, na wniosek klerownika Zakladu, lub na wniosek co najmniej trzech czfonk6w
Ra dy.

3. O zwotaniu posiedzenia przewodniczqcy zawiadamia czlonk6w Rady pisemnie, podajqc
termin posiedzenia, proponowany porzqdek posiedzenia, w miarq potrzeby projekty uchwal
oraz niezbqdne materiafy objQte tematykq obrad. Termin posiedzenia powinien byf tak
wyznaczony, aby dorqczenie zawiadomiei nastqpilo nie p6iniej ni2 na 7 dni przed terminem
posiedzenia.

4. Najp6iniej na 2 dni przed posiedzeniem, ka2dy czionek Rady mo2e zglosii
przewod niczqcem u umotywowany wniosek o zmiane lub uzupelnienie porzqdku obrad, jeSli
wprowadzenie tego punktu wymaga przygotowania stosownych material6w. Zgtoszony
wniosek przewodniczEcy podaje do wiadomoSci czlonkom Rady na posiedzeniu, przed
przyjqciem porzqdku obrad.

5. W przypadku koniecznoSci zwolania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, przewodniczacy
mo2e odstapii od wymog6w okreSlonych w ust.3 izwolad Radq w spos6b zwyczajowo
przyjqty ( np. telefonicznie.)

6. Czlonek Rady, kt6ry nie mo2e wziqi udziafu w posiedzeniu Rady jest zobowiqzany
usprawiedliwi6 swojq nieobecnoSi.
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1.. W posiedzeniach Rady uczestniczy kierownik Zakladu, zastqpca kierownika do spraw

medycznych, gl6wny ksiqgowy oraz przedstawiciele organizacji zwiqzkowych dzialajqcych
w Za kfadzie.

2. W posiedzeniach Rady majq prawo uczestniczyi z glosem doradczym przedstawiciele
samorzqd6w zawod6w medycznych wytypowani przez te samorzqdy.

3. Ka2dy z podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 1, 2, mo2e byi reprezentowany przez jednq

osooe.
4. W posiedzeniach Rady mogq uczestniczyi z gfosem doradczym inne osoby zaproszone przez

przewodniczAcego.

lll Tryb pracy i podejmowania uchwal.
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1. Pracami Rady kieruje przewodniczacy lub w razie jego nieobecno(ci zastqpca.
2. Do kompetencji przewodniczqcego nale2y w szczeg6lno6ci:

1) ustalenie przedmiotu i terminu obrad Rady,
2) przewod niczenie obradom Rady,
3) reprezentowanie Rady w stosunku do innych organ6w i instytucji,
4) podpisywanie uchwal podjqtych przez Radq,
5) przekazywanie wniosk6w iopinii Rady innym organom i instytucjom.
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1. Rada Spoleczna podejmuje na posiedzeniach:

1) uchwaly,
2) postanowieniaporzadkowe.

2. Rozstrzygniqcia merytoryczne Rady Spoiecznej wymagajq formy uchwafy.
3. Uchwaty podejmowane sq zwyklq wiqkszosciq gfos6w, przy obecnoici co najmniej 50 %

statutowego sklad u Rady Spolecznej.



4 Uchwary podejmowane sa w grosowaniu jawnym, chyba, 2e czronkowie Rady spofecznejuchwalq glosowanie tajne.
W razie 16wnej liczby gtos6w decyduje glos przewodnrczqcego.

5. Uchwaly podpisuje przewodniczqcy Rady lub w razie jego nieobecnosci zastqpca.
6. Uchwafy Rady dorecza siQ.kierownikowi Zakladu w ciqgu 7 dni od dnia icfr podlqcia.
7 0d uchwary Rady kierownikowi Zakradu przysruguje odwofanie do podmioiu tworzqcego.8 w sprawach porzqdkowych, proceduralnych i formalnych Rada podejmuje post'anowieniaporzqdkowe, kt6rych tresi wpisuje siq do protokolu.
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1. Z posiedzei Rady Spolecznej sporzqdza siq protok6f.
2.  Protok6t powinien zawierai  :

L) numer, datq imiejsce posiedzenia,
2) oznaczenie os6b biorqcych udzial w posiedzeniu,
3) stwierdzenie, na podstawie risty obecnosci quorum do podejmowania uchwar w trybieokreSlonym w S 7 ust.  3 Regulaminu,
4) adnotacjq o przyjqciu protokolu z poprzedniego posiedzenia.
5) przebieg posiedzenia ( streszczenie wypowiedzi, treii zgloszonych wniosk6w,podjetych uchwal i postanowieri).

3. Czionkowie Rady nieobecni na posiedzeniu , z kt6rego sporzqdzono protok6l przyjmuia dowiadomoSci podjqte uchwaly i postanowienia.
4 Protok6r z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczqcy rub w razie jego nieobecnoscizastqpca oraz protokolant.
5. Protokoly oraz zbi6r uchwal Rady przechowywane sa w Urzqdzie Miejskim .

V Postanowienia koficowe.

5 e '
Czlonkowie Rady wykonujq swoje czynnosci osobijcie .

s 10.
stronq organizacyjno - administracyjnq (protok6rowanie posiedze6, wysyfkq korespondencji )zabezpiecza Burmistrz.

S 11.
Rada korzysta z pomieszcze6 biurowych, urzqdze6 i materiaf6w urzqdu Miejskiego w Jedrzejowie.

S 12.

Traci moc uchwala Nr x/89/99 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawiezatwierdzenia Reguraminu Rady sporecznej Zakradu podstawowej opieki Zdrowotnej w Jqdrzejowie.
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Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jedrzeiowa.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w Jqdrzejowie

mgr Pawef



U z a s a d n i . e n i . e

Zgodnie z postanowieniem art. 4g ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 201j. r.o dziatarnoSci reczniczei ( Dz. u. Nr 112,, poz. 654 ) spos6b zworywania posiedzeri Radyspotecznei, tryb pracy i podejmowania uchwar okreira reguramin uchwarony przez RadqSpolecznq i zatwierdzony przez podmiot tworzacy.
w zwiqzku z powy2szym Rada spoteczna Zakfadu podstawowej opieki zdrowotnejw Jqdrzejowie uchwalila Regulamin Rady sporecznei, podejmuiqc w dniu 14 czerwca 2oLz rl.uchwatq Nr l/2ot2. Treii uchwaronego reguraminu Rady spotecznej podrega zatwierdzeniuprzez Radq Miejskq poprzez podjqcie stosownej uchwalv.

., ̂ .Y^j:'::,1r_-'. :lyyT loy:"i. 
stanem fakrycznym i prawnym, podjqcie uchwaiyw przedmiocie zatwierdzenia Reguraminu Rady sporecznej zpoz jestuzasadnionL.


