
UCHWAŁA NR II/20/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2014 roku 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu. 

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 11  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 
 
 
W uchwale nr XVI/263/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 listopada 2011  

roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, 

zmienionej uchwałą nr XXXIX/776/13 z dnia 25 listopada 2013 roku,   

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 Regulaminu Rady Społecznej  otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu zwanej 

dalej Radą, powołanej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 48 

ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2013r. poz. 

217, t.j.) zwana dalej ustawą.” 

 

2) § 6 Regulaminu Rady Społecznej otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 6.  1.  Rada podejmuje na posiedzeniach: 

a) uchwały, 

b) postanowienia porządkowe. 

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady wymagają formy uchwały (dotyczy  zadań  

    wymienionych w  art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej        

   (Dz. U. 2013r.  poz. 217, t.j. ).  

 

3. Do zadań Rady Społecznej należy: 

 

A) 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 cywilno – prawnej z kierownikiem, 

B) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z wykonania 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; 

 

C) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z    

    wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

 

D) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

     E) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

 

4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowego składu Rady. 

 

5. Przewodniczący Rady Społecznej może zarządzić podjęcie uchwał w  trybie  głosowania 

elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. 

 

6. Bez odbycia posiedzenia Rady mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie 

Rady wyrażą na piśmie zgodę na głosowanie tych uchwał w trybie głosowania 

elektronicznego. Udział w głosowaniu poczytywany jest za pisemną zgodę na podany 

wyżej  tryb podjęcia uchwały. W przypadku nie wyrażenia zgody na w/w tryb podjęcia 

uchwały w określonej sprawie, członek Rady zawiadamia o tym niezwłocznie 

przewodniczącego Rady w formie pisemnej. 

 

7. Podjęcie uchwały w trybie głosowania elektronicznego wymaga uprzedniego 

przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 

 

8. Przesłanie projektu uchwały w tym samym dniu, na adres poczty elektronicznej,  jest 

równoznaczne z zawiadomieniem członka Rady o treści uchwały. 

 

9. Głosowanie w sprawie uchwał w trybie głosowania  elektronicznego odbywa się w 

terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady, jednakże nie krótszym niż 2 dni   i 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia członka Rady o treści uchwały. 

 

10. Uchwała  podjęta  w trybie elektronicznym jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady 

Społecznej zostali skutecznie powiadomieni o treści uchwały oraz gdy w głosowaniu 

wzięła udział co najmniej połowa członków Rady i uzyskała  zwykłą większość głosów. 

 

11. Uchwały podjęte w trybie głosowania elektronicznego przedstawiane są na najbliższym 

posiedzeniu Rady z podaniem wyników głosowania. 

 



12.  Członkowie Rady przesyłają na ręce przewodniczącego Rady oświadczenia o poparciu 

(głos „za”) lub braku poparcia (głos „przeciw”) dla projektowanej uchwały.  

 

13.  Uchwały Rady podjęte bez odbywania posiedzenia stają się wiążące z chwilą otrzymania 

pocztą elektroniczną ostatniego oświadczenia o poparciu wystarczającego do podjęcia 

uchwały. 

 

14. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne. 

 

15. Rada podejmuje swoje uchwały w głosowaniu tajnym, w przypadku zgłoszenia takiego 

wniosku przez któregokolwiek z członków Rady. 

 

16. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. 

 

17. Przewodniczący Rady doręcza uchwałę dyrektorowi Centrum w terminie 14 dni od jej 

podjęcia. 

 

18. W istotnych sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada podejmuje 

postanowienia,  których treść wpisuje się do protokołu posiedzenia.” 

 

 

 

 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr II/20/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu. 

 

Rada Społeczna Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. 

Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu przedłożyła Uchwałę Nr 28/2014 z dnia 18 

września 2014 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wielkopolskiego 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

Zmiany zaproponowane przez Radę Społeczną wynikają z konieczności usprawnienia 

jej pracy.  W uzasadnionych przypadkach wprowadza się możliwość podjęcia uchwał                      

w drodze głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia.  

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 


