
UCHWAŁA NR XXVIII/534/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

 

 

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

U. Nr 112, poz.654 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 
 
 

W uchwale nr XVII/287/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 19 grudnia 2011 

roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, dokonuje się zmiany §1 zgodnie                                      

z brzmieniem uchwały nr 31/2012 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                

w Koninie z dnia 3 sierpnia 2012 roku uchwały w ten sposób, iż:  

 

1) w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Społecznej uchyla się lit. e; 

2) w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Społecznej  dodaje się lit. e  i f w brzmieniu: 

„ e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  

i sprzętu medycznego, 

   f) regulaminu organizacyjnego”; 

3) w § 6 Regulaminu Rady Społecznej skreśla się wyraz „plenarnych”.  

 

 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/534/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 

 

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przedłożyła 

Uchwałę Nr 31/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku, zmieniającą Uchwałę Nr 1/2011 Rady 

Społecznej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie Regulaminu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Podstawą decyzji rady jest ustawa z dnia 

14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadzająca w zakres zadań rady społecznej przedstawienie wniosków i opinii w sprawach 

zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego zarówno podmiotowi tworzącemu, jak i kierownikowi podmiotu leczniczego. 

Jednocześnie ww. ustawa zobowiązuje radę społeczną do przedstawiania wniosków i opinii    

w sprawach regulaminu organizacyjnego kierownikowi podmiotu leczniczego zamiast 

podmiotowi tworzącemu.  

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 


