
UCHWAŁA NR XVI/275/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2011 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Pogotowiu 

Ratunkowym w Kaliszu. 

 

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 Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu 

uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą nr 20/2011 z dnia 13 października 2011 roku  

w brzmieniu: 

 
„REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ 

Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu 

 

 

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

112, poz. 654) ustala się Regulamin Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał 

Rady Społecznej przy Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu, zwanej dalej „Radą”.  

 

§ 2 

Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu  

i ustawy o działalności leczniczej. 

 

§ 3 

1.  Rada działa na posiedzeniach. 

2.  Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez 

niego członek Rady. 



 

§ 4 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego,   w miarę 

uzasadnionych potrzeb, wynikających z nałożonych na Radę obowiązków, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej  

2 członków Rady lub Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

3.  Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  

w Kaliszu. 

5. Termin posiedzenia, proponowany porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały 

przekazywane są członkom Rady, a za zgodą Przewodniczącego także innym osobom biorącym 

udział w posiedzeniu, pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed 

wyznaczonym przez Przewodniczącego terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.    

6. W przypadku pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Rady, zawiadomienie o terminie posiedzenia 

wraz z projektami uchwał i innymi materiałami przekazywane jest w terminie nie dłuższym niż 

na 3 dni kalendarzowe od wyznaczonego terminu posiedzenia Rady.  

 

§ 5 

1. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą: Dyrektor oraz po jednym przedstawicielu 

zakładowych organizacji związkowych. 

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

samorządów zawodów medycznych. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

Rady. 

 

§ 6 

Każdy członek Rady ma prawo zgłoszenia wniosku o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad 

proponowanego w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady. W sprawie uzupełnienia lub zmiany 

projektu porządku obrad Rada podejmuje głosowanie. 

 

§ 7 

Przewodniczący  Rady  lub  upoważniony  przez niego członek zapoznaje Radę z projektem 

porządku  obrad,  który  następnie poddaje głosowaniu i po przyjęciu go, kieruje obradami zgodnie 

z przyjętym porządkiem.           



 

                                                                              § 8 

Rada obraduje i podejmuje uchwały zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie 

Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

 

§ 9 

Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej składu, zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

 

§ 10 

Uchwały  zapadają  w  głosowaniu   jawnym,  chyba   że  członkowie  Rady  uczestniczący                    

w posiedzeniu uchwalą głosowanie tajne. 

 

§ 11 

Przyjęcie mandatu członka Rady jest zobowiązaniem do sumiennego wykonywania obowiązków i 

dyscypliny organizacyjnej niezbędnej do wywiązywania się Rady ze swych obowiązków i zadań. 

 

§ 12 

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół zawiera: datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska 

obecnych na posiedzeniu (listę obecności), treść podjętych uchwał, sposób i wyniki głosowania, 

ponadto wszelkie oświadczenia złożone do protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący lub 

prowadzący obrady - upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady oraz protokolant. 

 

                                                                          § 13 

Dokumentacja pracy Rady, a w szczególności protokoły z posiedzeń oraz przeprowadzonych 

analiz, rejestr uchwał oraz inne dokumenty, przechowywane są w sekretariacie Pogotowia 

Ratunkowego w Kaliszu.  

 

§ 14 

1. Regulamin Rady uchwala Rada Społeczna przy obecności co najmniej połowy statutowego 

składu, bezwzględną większością głosów. 

2. Zmiany Regulaminu wymagają trybu jak do jego uchwalenia. 

 

 § 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.” 



 

    

§ 2 
 

Traci moc uchwała nr XXIII/317/00 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2000 

roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Pogotowiu 

Ratunkowym w Kaliszu  zmieniona  uchwałą nr XXIV/313/08 z dnia 26 maja 2008 roku. 

 

§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/275/11 

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 dniu 17 lipca 2011 roku rozpoczęła swoją działalność nowa Rada Społeczna działająca 

przy Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu. W związku z tym na swoim posiedzeniu w dniu  

13 października 2011 roku uchwaliła Regulamin swojej działalności. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 


