
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2010 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z  dnia 25 stycznia 2011r. 
 
 

 
 

Regulamin  
RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH  

 
Na podstawie przepisów art.46, pkt.3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz.408, ze zm.; dalej jako ustawa ) oraz statutu SP ZOZ w 

Głubczycach , ustala się Regulamin Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej Głubczycach , o następującej treści: 

 
§ 1.  

 
1. Rada Społeczna na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru zastępcy przewodniczącego 

Rady spośród swego grona oraz uchwala regulamin swojej działalności.  

2. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę, nie rzadziej niŜ 

jeden raz na kwartał, z 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w razie konieczności na wniosek: 

a) Rady Powiatu Głubczyckiego; 

b) Dyrektora SP ZOZ; 

c) co najmniej dwóch członków Rady; 

4. Posiedzenia nadzwyczajne naleŜy zwoływać najpóźniej w terminie 3 dni od złoŜenia 

wniosku. 

5. W sytuacji, gdy wniosek o zwołanie Rady pochodzi od osób wymienionych w ust. 3 lit. b i 

c, wnioskodawca winien przedłoŜyć projekt porządku posiedzenia. 

6. Listę uczestników posiedzenia, termin, miejsce i porządek posiedzenia ustala 

przewodniczący Rady. 

7. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie SP ZOZ. 

8.Obsługę biurową w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady zapewnia Dyrektor SP 

ZOZ. 

9. KaŜdy członek Rady ma prawo zgłaszania przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy 

wniosku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliŜszego posiedzenia. 

10. Członek Rady, który nie moŜe wziąć udziału w posiedzeniu, powinien o tym powiadomić 

przewodniczącego lub jego zastępcę, podając przyczynę nieobecności.  



11. Posiedzeniem Rady kieruje przewodniczący Rady lub jego zastępca, a w razie ich 

nieobecności- inna osoba upowaŜniona przez przewodniczącego. 

12. Decyzje Rady Społecznej zapadają w formie uchwał.  

13. Uchwały podejmowane są w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy składu Rady. W sytuacji równej ilości głosów podjętych za 

uchwałą i przeciw, decyduje głos przewodniczącego. 

14. Jawność głosowania zostaje wyłączona, w sytuacji, gdy członek rady zgłosił taki wniosek, 

który następnie zostanie przyjęty większością głosów obecnych na posiedzeniu członków 

Rady. 

15. Protokół posiedzenia zawiera: 

a) datę i miejsce posiedzenia; 

b) porządek posiedzenia; 

c) imiona i nazwiska członków rady oraz osób zaproszonych na posiedzenie; 

d) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, z podaniem przyczyny ich nieobecności; 

e) treść podjętych uchwał; 

f) liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz wstrzymujących się od głosu; 

g) zaznaczenie faktu podjęcia uchwał w głosowaniu tajnym oraz zgłoszenia zdania 

odrębnego, jeśli wniesiono o jego zaprotokołowanie; 

h) podpis osoby kierującej posiedzeniem Rady oraz sporządzającego protokół; 

16. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady zostaje odczytany i przyjęty na jej następnym 

posiedzeniu. 

17. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu wraz 

z ich własnoręcznymi podpisami. 

§ 2. 

1. Radę Społeczną reprezentuje na zewnątrz jej przewodniczący. 

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. 

 

§ 3. 

Regulamin wchodzi w Ŝycie po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Głubczyckiego 


