
UCHWAŁA NR XXXIX/776/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2013 roku 
 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu. 

 

 

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

U. z 2013 roku, poz. 217) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 
 

W uchwale nr XVI/263/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 listopada 2011  

roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu,  

§6 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  

 

„3. Do zadań Rady Społecznej należy: 

 

A) przedstawianie podmiotowi tworzącemu  wniosków i opinii w sprawach: 

 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny    

     nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub   

     ograniczeniem działalności,  

                  c) przyznawania kierownikowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno – prawnej z kierownikiem, 

 B) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

                 a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

                 b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym    

                     planu inwestycyjnego, 

                c) kredytów bankowych lub dotacji, 

                d) podziału zysku;  

                e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej    

                    aparatury i sprzętu medycznego, 

                f) regulaminu organizacyjnego; 

 



C) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z    

     wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

 

D) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

     E) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie”. 

 

 

 

 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXXIX/776/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 listopada 2013 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  

w Poznaniu. 

 

Rada Społeczna Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. 

Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu przedłożyła Uchwałę Nr 43/2013 z dnia 25 

września 2013 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wielkopolskiego 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 

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. 


