
Uchwała Nr 3/2012 
Rady Społecznej 

przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu 
z dnia 12.04.2012 r. 

 
w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
                  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu 
 
 
 Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz § 12 ust.10 pkt 4 Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu przyjętego 
uchwałą Nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11.02.2012 r., Rada Społeczna 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala  się Regulamin działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała Nr 9/2003 Rady Społecznej  w Szydłowcu z dnia 15.12.2003 r. .w sprawie 
zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz przyjęcia jednolitego tekstu tego Regulaminu. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. 
 

§ 4 
 

Uchwała  podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Szydłowcu. 
 
  
        
        Przewodniczący  
                Rady Społecznej SPZZOZ w Szydłowcu 
 
        Roman Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Złącznik  
do uchwały nr 3  

Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Szydłowcu   
z dnia  12.04.2012 r. 

 
REGULAMIN  

DZIAŁALNO ŚCI 
RADY SPOŁECZNEJ  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ   

w SZYDŁOWCU 
 
  
  

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
  

§ 1 
Rada Społeczna zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 
leczniczego zwanego Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej   
w Szydłowcu oraz doradczym Dyrektora Zakładu.   

 
§ 2 

Rada Społeczna działa na podstawie : 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 
654 ze zm.), 
2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, 
3) niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3 
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu   
w Szydłowcu.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
Skład Rady Społecznej 

 
  

§ 4 
1. W skład Rady Społecznej wchodzi 10 osób, w tym : 
1) jako przewodniczący – Przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu lub osoba przez 
niego wskazana,  
2) jako członkowie : 
a)  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, 
b) przedstawiciele  wybrani prze Radę Powiatu w Szydłowcu w liczbie 8 osób. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Społeczna na wniosek przewodniczącego wybiera ze 
swego składu: 
1) zastępcę przewodniczącego, 
2) sekretarza. 
4.Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w SP ZZOZ w Szydłowcu. 



5.Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków                   
w  ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady. 
6. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkom  przysługuje od  Rady Powiatu  
w Szydłowcu, rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu 
uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia                               
z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 
§ 5 

1. Kadencja Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem powołania jej przez 
Radę Powiatu w Szydłowcu. 
2. Mandat członka Rady Społecznej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany   
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt od 1 do 3. 
3. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w przypadku: 
1) odwołania prze organ powołujący, 
2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 
3) śmierci członka Rady Społecznej. 
4. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, 
dokonywane są przez Radę Powiatu w Szydłowcu. Z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej oraz Wojewoda 
w odniesieniu do swojego przedstawiciela. 
5. Mandat członka Rady Społecznej powołanego na miejsce członka, który utracił mandat   
w sytuacji określonej w §  5 ust. 3 pkt 1,2 i 3 upływa z końcem kadencji, o której mowa  w § 
5 ust. 1. 
6. Pisemne zrzeczenie się członkostwa w Radzie Społecznej powinno być złożone 
Przewodniczącemu Rady Społecznej na piśmie. 
7. W przypadku ustania członkostwa w Radzie spowodowanego pisemnym zrzeczeniem się 
członkostwa lub śmiercią członka, przewodniczący Rady Społecznej powiadamia na piśmie 
przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu dołączając również pisemne zrzeczenie się 
członkostwa.  
8. Przewodniczący Rady Społecznej obowiązany jest, na co najmniej 1 miesiąc przed 
upływem kadencji Rady Społecznej powiadomić przewodniczącego Rady Powiatu   
w Szydłowcu o dacie upływu kadencji Rady. 
 
  

ROZDZIAŁ III 
Zadania Rady Społecznej 

  
§ 6 

1. Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Szydłowcu działa na podstawie planu pracy zatwierdzanego rok rocznie na 
posiedzeniu Rady. 
2. Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) 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 Dyrektorowi SP ZZOZ w Szydłowcu  nagród, 



d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem SP ZZOZ   
w Szydłowcu, 
e)    regulaminu organizacyjnego; 
2) przedstawianie  SP ZZOZ w Szydłowcu  wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b)   rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c)  kredytów bankowych lub dotacji, 
d)   podziału zysku; 
3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 
4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. 
 
  

ROZDZIAŁ IV 
Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał 

  
§ 7 

1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej przewodniczący, w czasie jego nieobecności 
zastępca przewodniczącego. 
2. Posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej powinno być zwołane, nie później niż 30 dni 
po powołaniu jej przez Radę Powiatu w Szydłowcu. 
3. Posiedzenia Rady Społecznej winny być zwoływane nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące,  
4. O terminie posiedzenia Rady Społecznej informuje się jej członków na piśmie, na co 
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W wyjątkowych sytuacjach  powiadomienie 
może nastąpić w terminie  krótszym niż 7 dni lub niezwłocznie przed terminem posiedzenia, 
wówczas zawiadomienie może mieć formę informacji telefonicznej, fax-u.   
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Społecznej należy podać termin i miejsce 
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. 

 
  

§ 8 
1. W posiedzeniach Rady Społecznej z głosem doradczym uczestniczy Dyrektor SP ZZOZ  
 w Szydłowcu oraz osoby prze niego upoważnione. W przypadku nieobecności Dyrektora 
Zakładu, w posiedzeniach Rady Społecznej, uczestniczy osoba przez niego upoważniona. 
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą również uczestniczyć: 
1) przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym, 
2)  w zależności od omawianej tematyki, inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 
Rady Społecznej.  

 
§ 9 

1. Posiedzenie Rady Społecznej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca 
stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 
2. Zarówno członkowie Rady jak i pozostali jej uczestnicy, potwierdzają swoją obecność na 
posiedzeniu Rady własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności, która stanowi 
załącznik do protokołu. 
3. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół, który podpisywany jest przez 
przewodniczącego obrad, sekretarza  i protokolanta. 



4. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, przechowywane są w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu i mogą być udostępniane  za zgodą 
przewodniczącego Rady: 
1) członkom Rady Społecznej, 
2) dyrektorowi SP ZZOZ w Szydłowcu, 
3) podmiotowi tworzącemu Zakład. 

 
 

§ 10 
1. Rada Społeczna zajmuje stanowisko w formie uchwały. Do ważności podejmowanych 
uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum). 
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Rady. 
3. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się w sposób jawny. 
4. Głosowanie tajne może odbywać się na wniosek członka Rady, po uzyskaniu akceptacji 
Rady. 
5. Uchwały Rady Społecznej podpisuje jej przewodniczący. 
6. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SP ZZOZ w Szydłowcu przysługuje odwołanie 
do Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu w Szydłowcu, w zależności od rodzaju sprawy i 
kompetencji organu powiatu.   
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie w jakim nastąpiło jego uchwalenie.  
  

 
§ 12 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Szydłowcu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


