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UCHWAŁA NR L/1128/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 24 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym 

zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 

w Poznaniu 

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej             

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 W uchwale Nr VIII/220/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zmienionej uchwałami 

nr XIX/507/16 z dnia 30 maja 2016 r., nr XXII/567/16 z dnia 26 września 2016 r. oraz nr XXIV/663/16 

z 28 listopada 2016 r., wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż w § 1, pkt 2. otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego: 

Damian Marciniak”. 

§ 2.  

  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr L/1128/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 24 września 2018 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką  

i Dzieckiem w Poznaniu 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.) do kompetencji 

podmiotu tworzącego należy powoływanie i odwoływanie członków Rad Społecznych w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Zmiana Uchwały Nr VIII/226/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zmienionej uchwałami 

nr XIX/507/16 z dnia 30 maja 2016 r., nr XXII/567/16 z dnia 26 września 2016 r. oraz nr XXIV/663/16 

z 28 listopada 2016 r., związana jest z prośbą Pana Wojewody Wielkopolskiego o dokonanie zmiany Jego 

przedstawiciela w Radzie Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad 

Matką i Dzieckiem w Poznaniu, polegającej na wyznaczeniu do pełnienia ww. funkcji pana Damiana 

Marciniaka. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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