
UCHWAŁA NR XXXVI/717/13 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 22 lipca 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 217) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W uchwale nr VIII/157/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca  

2011 r. w sprawie  powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym 

zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego 

    Wiesław Hędzelek” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/717/13 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 22 lipca 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym 

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu 

 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 217) do kompetencji podmiotu tworzącego należy powoływanie  

i odwoływanie członków Rady Społecznej w samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej. 

Rada Społeczna działająca przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu została powołana z dniem 17 lipca 2011 r. uchwałą nr VIII/157/11 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. na czteroletnią kadencję. Uchwałą 

tą, do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej został powołany, jako przedstawiciel 

Rektora Uniwersytetu Medycznego, Pan prof. dr hab. Lech Torliński. 

W związku z faktem przejścia Pana prof. dr hab. Lecha Torlińskiego na emeryturę  

i zakończenia zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, Rektor zwrócił się z wnioskiem o zmianę swojego przedstawiciela w Radzie 

Społecznej działającej przy ww. jednostce, jednocześnie wskazując Pana prof. dr hab. 

Wiesława Hędzelka jako nowego przedstawiciela. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


