
 

UCHWAŁA NR XVI/262/11 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2011 roku 
 
 
 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 
 
 
 Na podstawie art. 48 ust. 11  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654)) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Lesznie uchwalony przez Radę Społeczna uchwałą nr 1/2011/ z dnia 22 
września 2011 roku w brzmieniu: 

 

„REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE 

 
 
§ 1 

 
1. Regulamin Rady Społecznej ustala sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy   

i podejmowania uchwał przez Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
 w Lesznie. 

2. Rada Społeczna  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwana dalej                  
„Radą” jest organem inicjującym  i opiniodawczym Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie. 

3. Skład Rady i czas trwania jej  kadencji określa Statut Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie 

4. Pracami Rady  kieruje Przewodniczący Rady. 
 

§ 2 
 
1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na trzy miesiące z własnej inicjatywy lub na pisemny umotywowany wniosek co 
najmniej połowy składu Rady. 

2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady może wystąpić również Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie lub organ założycielski. 

3. O zwołaniu posiedzenia Rady Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie członków 
Rady - w formie papierowej lub elektronicznej - nie później niż 7 dni przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia, dostarczając  proponowany porządek posiedzenia 
oraz niezbędne  dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia. 



4. W przypadku pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Rady, zawiadomienie o posiedzeniu 
Rady może być dokonane telefonicznie lub ustnie z podaniem spraw, które mają być 
przedmiotem  posiedzenia Rady. 

 
§ 3 

 
1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie potrzeby wyznaczony 

przez niego imiennie członek Rady. 
2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie i wyznaczeni przez niego członkowie dyrekcji oraz 
przedstawiciele organizacji związkowych działających w WSzZ. 

3. W posiedzeniach plenarnych Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym 
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Rady. 

 
§ 4 
 

1. Rada podejmuje na posiedzeniach uchwały. 
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy statutowego składu Rady.  
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Rady 

uczestniczący w posiedzeniu Rady uchwalą głosowanie tajne. 
4. Uchwały Rady podpisuje  Przewodniczący Rady lub członek Rady wyznaczony przez 

niego imiennie do prowadzenia  posiedzenia Rady. 
 
§ 5 
 

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. 
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: 
a) numer, datę i miejsce posiedzenia, 
b) stwierdzenie na podstawie podpisanej listy obecności, że liczba członków Rady obecnych 

na posiedzeniu stanowi quorum władne do podejmowania uchwał, 
c) imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu, 
d) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady, 
e) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu nie będących 

członkami Rady, 
f) przyjęty porządek posiedzenia, 
g) przebieg posiedzenia ( streszczenie wypowiedzi, tekst zgłoszonych wniosków, treść 

podjętych  uchwał). 
3. Protokół  z posiedzenia  Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub imiennie wyznaczony 

członek do prowadzenia posiedzenia Rady oraz protokolant. 
4. Protokóły z posiedzeń Rady, rejestr  uchwał oraz inne dokumenty  z pracy Rady 

przechowywane są w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. 
5. Przekazywanie przez Przewodniczącego dokumentacji  Rady po upływie jej kadencji  

nowo wybranej Radzie  następuje na podstawie  protokółu zdawczo-odbiorczego. 
 

§ 6 
 
Obsługę kancelaryjną Rady oraz lokal zapewnia Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. 



 
§ 7 

 
Z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego  
traci moc obowiązujący Regulamin  Rady Społecznej WSZ w Lesznie zatwierdzony uchwałą 
Nr  XX/262/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2008r. z późniejszymi 
zmianami.” 
 
 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała nr XX/262/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 
2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie zmienioną uchwałą nr XXV/344/08 z dnia 30 
czerwca 2008r. 
 
 
 
 

§ 3 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr XVI/262/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 listopada 2011 roku 
 
 
 Zgodnie art. 48 ust. 11  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. Nr 112, poz.654)) do kompetencji Sejmiku Województwa należy zatwierdzenie 

Regulaminu działalności Rady Społecznej. 

     W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
 

 

 


