
UCHWAŁA NR XII/352/15 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 30listopada 2015 roku 
 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
roku, poz. 618 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 
 

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą Nr 10/2015 z dnia 22 
września 2015 roku w brzmieniu:   
 
 

„„RREEGGUULLAAMMIINN  

Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

 

 

§1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Szpitalu - rozumie się przez to podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą Wojewódzki Szpital 

Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie; 

2) Radzie – rozumie się przez to Radę Społeczną działającą w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w 

Kościanie;  

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2015r, poz. 618 ze zm.), 

4) Statucie – rozumie się przez to Statut Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie. 

 

§2 

Zadania Rady, sposób powołania i odwoływania członków Rady, czas trwania kadencji Rady, zasady 

uczestnictwa w posiedzeniach Rady określają ustawa i Statut. 

 

§3 

1. Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek 

Rady.  

2. Posiedzenie Rady odbywa się również w okresie 14 dni od złożenia wniosku Przewodniczącemu Rady 



przez co najmniej 3 członków Rady lub przez Dyrektora Szpitala. 

3. Zwołanie posiedzenia Rady następuje przy pomocy szpitalnej obsługi biurowej. Zawiadomienie zawiera 

projekt porządku obrad, który uczestnicy otrzymują na co najmniej 7 dni przed planowaną datą. 

4. Zawiadomienie może zostać doręczone listownie lub pocztą elektroniczną na podane przez członków 

Rady adresy; wymagane jest potwierdzenie powiadomienia. 

5. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady można odstąpić od wymagań 

określonych w ust. 3. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wymaga uzasadnienia. 

§4 

1.  Posiedzenie Rady Społecznej prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek.  

2.  W posiedzeniach Rady, poza osobami wskazanymi w ustawie i w Statucie, mogą uczestniczyć, z głosem 

doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 

§5 

1. Rada podejmuje na posiedzeniach:  

a) uchwały; 

b) postanowienia porządkowe. 

2.  Projekty uchwał zaopiniowane przez radcę prawnego szpitala zgłaszają pisemnie lub elektronicznie 

Przewodniczącemu Rady członkowie Rady oraz Dyrektor Szpitala. 

3.  Projekty uchwał powinny być złożone w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie porządku 

posiedzenia Rady. 

4.  Porządek obrad, w formie postanowienia, może być zmieniany w dniu posiedzenia Rady bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

5.  Uchwały i postanowienia Rady, z zastrzeżeniem ust. 4, podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Rady postanowią 

przeprowadzić głosowanie tajne.  

7. Uchwały i postanowienia podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący.  

8. Przewodniczący Rady doręcza uchwałę Dyrektorowi Szpitala w terminie do 7 dni od jej podjęcia.  

§6 

1.  Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.  

2.  Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać co najmniej:  

a) datę i miejsce posiedzenia;  

b) listę obecnych członków Rady;  

c) imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu; 

d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;  

e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia; 

f) przyjęty porządek obrad; 

g) przebieg posiedzenia (streszczenie wypowiedzi, tekst zgłoszonych wniosków, treść podjętych 

uchwał); 



h) liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę i postanowienie porządkowe.  

3.  Do protokołu dołącza się dokumenty będące podstawą do podjęcia uchwały. 

4.  Protokół z posiedzenia Rady podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.  

5.  Protokół z posiedzenia Rady jest składany w ciągu 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia w księdze 

protokołów Rady.  

6.  Członkowie Rady mają prawo w każdym czasie przeglądać księgę protokołów posiedzeń Rady. 

§7 

1. Wydatki związane z obsługą Rady pokrywane są z budżetu Szpitala.  

2.  Szpital zabezpiecza obsługę biurową i prawną Rady.  

3.  Członkom Rady zamieszkałym poza siedzibą Szpitala przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach 

ogólnych. 

4.  Uprawnienia do zwolnienia z obowiązków w ramach stosunku pracy członków Rady na czas 

uczestnictwa w posiedzeniach Rady oraz uprawnienia do rekompensaty utraconych zarobków określa 

ustawa.” 

 

§ 2 
 
Traci moc uchwała Nr XX/348/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 
 
  
      § 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XII/352/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

 

 

 Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.      

z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) do kompetencji Sejmiku Województwa należy zatwierdzenie Regulaminu 

działalności Rady Społecznej. 

Z dniem 18 lipca 2015 roku rozpoczęła działalność nowa Rada Społeczna działająca przy 

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. W związku 

z powyższym na posiedzeniu 22 września br. Rada uchwaliła Regulamin swojej działalności.  

 W związku z przytoczonymi przepisami podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


