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UCHWAŁA NR XXIV/660/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie. 

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 W uchwale Nr VIII/217/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku 
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały zmianie ulega nazwa jednostki z „Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie” 
na „Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie”; 

2) w §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Członkowie: 

 Przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego: 

Andrzej Kubiak 

Piotr Skrzypniak 

Jerzy Cieślewicz 

Katarzyna Michalewicz 

Elżbieta Bieniek”. 

§ 2.  

  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr XXIV/660/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2016 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 
publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie. 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 roku poz. 1638) do kompetencji 
podmiotu tworzącego należy powoływanie i odwoływanie członków Rad Społecznych w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Zmiana Uchwały Nr VIII/217/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku 
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie związana jest z powołaniem członka Rady Społecznej, 
przedstawiciela Departamentu Zdrowia – Elżbiety Bieniek. Udział przedstawiciela Departamentu Zdrowia jest 
w pełni uzasadniony z uwagi na posiadaną wiedzę merytoryczną oraz zajmowane stanowisko i w znaczący 
sposób wzmocni pracę Rady Społecznej.  

Ponadto zmianie uległa nazwa jednostki z „Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie” na „Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie”. Powyższe podyktowane jest zmianą nazwy Zakładu zgodnie z uchwałą 
nr XII/346/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu 
Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Śremie  (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 8972).  


