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$AM0.BZIELNEGO ZEśpoł,u ruertcZNYCH ZAKŁADÓ:W 0PIEKI ZD.ROIVOTNEJ

r dnia lłt kwletnia.l{}tr s r.
.

w aprnwio uc&rłal*n*a Rsgulam.ilr :Rł'dy Spolecznej Szpita|a Pgwlatołvg$CI rr Wołilmini*
- $axlł.daioln.ega Xetpołu fubliwnyeŁ Zakładów opieki Zdrow.otnej

}rla podstawie. a$. 48 u*t" tl tlstawy z dnia }5 kv'iet1ra.20ll -r' o dział.alńgśei
1eczni*zej it;j. ni. 

.U. 
z. 2s1.3 f.. psu. ?,17 ' z późn. znr.) w awi4z'krr zs statu{E tĘ szpitala

Potiatowęgo w W.oło'qtinib . $amodzielnego Zespo'łu Prrblicznych f;alcła ów ogi i

Zdrowotne! nadarrym uchwałą NrXIX-l8ańon Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia

f7,06,2a1l2 r.. Rada Społeczna Szpitala Powiatowego lv Wołominie . Samodzielnego Zespołu
Fubliczllyeh.ZakładÓwo$iekiEdrowotne..i.ucfulrala,co.n*stęry.qje: .

$,1.
' ]

U*h.waia. się Ręgrłlałirin Rady spo,'tocznej Szpitata Po$rista\ĄIo|gs w łY.ołominie
Samrrdaislnego Zespnfu Puhli ;łeh Zakład,ńw Ę*iel*ł Zdrowotnej

l

$2.

Trsść Regułafiim} stano.gri załącznik nr:l do niniejszej uchwały.

o Ą

s5 ,

Regulamin Rady Sptrłeeznei Sąpitala P'owiaiowcgo rv \Vo'ł*milrie ..Samoćzielr:ess fręspołlu
Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej wchodzi w ż1rcie po zatwierdzerriu przez Radę
Powiatu Wołorniński ego.

d r

Przekazanie uchwały Radzie Powiatu Wołomińskiego powierza się Przewodniczącemu R'ady
Społecurrej.] .
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Zatqtłnik Nt l dtl ucłwł$ Nr {-tl3013
Ratly Spolec:nej S:pitala llav iatawego

vr Wałotttił'ie z dnitł l"|,{N'2a] 5 r.

ĘE$ŁTLAMIN *'AsY sFaŁECgNeJ
Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Samodziei negs Ze$potu Publiczn-vch Zakładów opieki Zd rowotnej

&.ada $połęcuna jęst ofgąllęm inicjując,.,f''i -pl-iodawez'r:6 pcdmiot* trtiorzącegc oraz
organem dorad,e:ry.m Dyrektora Sz-pitalaPowiatilwegCI ]ł.Wcłominie * szrzaz,
Rada Społeczna dziata na podstawie:
a) ustarł,y z dnia 15 kwietnia 2fi11 r" i: dziatalnoŚci leczni*z*j t1j. Dz. U" z 20i3r'' pou. 21?,

z późn. zm),
h) Statułu Srpita}a Powiatowego rv Wołominie,
c) niniejszego Regulaminu.

$2.
Rada Społeczn a wykonui e s woje zadania na posi edzeni ac h'
Posiedzęnia Racly Społecznej odbywaję się w miarę prltrz*b, nie rzadzioj jednak niz raz na

I}iffl;-'" Rady Społecznej z.i,i,ołuje Przewodniczący lł'ad-v Społeczne.i, z wyjątkiem
pienłszego posisdzenia Rady Społecznej nowej kadencji, które zwofuje R.ada Powia&r
Wołomiriskiego.
Posiędzenia Rady Społecznej rriogą b5,ć także zwoływrure przez Ftzewodnicz4cego R'aciy
Społecznej na pisemny wniosek:
a} pcdmiotu, ktńry utworzy.l Szpital F.cwiatowy' w Wołgrninie - sanrodeielnego Zespołu

Publicznych Zakładów Opieki Zdreiwotnej,
b} diłrektara Szpitala Powiatłrvego w Wołominię . Samgdeielnego Zespołu Publicznych

Zakładów opieki Zdrowotnej
c) co najmniej 5 członków Rady Społecznej,
nie poźńiej niż w terminie 14 *ni o* otrz-'*niania i.ł.niosku.
Zawiadcmienie dr*gą elektroniczną o tetminie p.osiedzenia i porządku obrad przesyła się
łzłęnironr Rady Spcłecznej najpozniej na 7 dni przed ustalony:n terminem obrad"
1[ uzasadnionych przypadkach Przer,vodnisuący moie skróciĆ terrnin wysłania zawiadomienią
lub zastosować inny skuteczny sposÓb zawiadornienia o p*siedzen:iu'
Wraz z zarviadomięniem czionkowię &a.jy Społócznej otrzymują lxateriały będące
przedmiot*m abrąd' W uzasad*ionych prrypadkaetr materiały mclgq byc dostarczone w
tenrrin ie pÓżniei szym.

$3 .
1V posiedzeniach Rady Społo*znej $częstnjcf}l f}yrektor szpitala Powiatortago vr Wotominię _

Sąmodzielnego Zespału Fublicznyc.h Za]cładÓw opieki Zdrolvtltnej i jego zastępcy.
w posiedzeniach Rady Spcłecznej rnają prawc, uczestniczyć z głosem doradcz!m
przedstawiciele organizacji zwiąekowyclr i sanorządów uar,vodów medycznych.
W posiedzeniach Rady Spotecznei ]nCIgą uczestniczyi z gtosem dclradczynr rÓvmieu inne osoby
Zaproszon'e p r zez P r zewodn i cz4ce go Rady Spote cznej "
Członkorvie Rady Społecznej zotlowiązani są osobiście uczestniczyć w posiedzeniach i pracactr
Rady Społecznej *rae usprawiedliwić Frzewodniczącemu Rady Spoteczncj swoj4 *ieobęcrrośĆ
na posiedzeniach.
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$4,
1' Rada' na wniosęk hzewodniezącego Rady społeczne.j, wybiera ze swojego grona Zastępcę

Fta*wndaieząeesq R społee'gnei'
, . Zastępe.e p..raewł*łltęząeogo..Rądł s.pqł.ęsryqj. rs&lią}je zadania Przęrłodnicąęqgq Ra'ó.y

$pg'tęeał$j.w.eeasic jego nieq.beano.ści .

,  t ,  .  $S ,
tr. Pgsięćzerłiarni 'R'ądy Społełznej kiełrłj'g Ftsęwqdrtioaąe.y R'ady Społ*':Tej' ktiry g.1*.i*uu

posiedzenie, stwjęrdza idoinosć Rady do podejmowania ważnych uchwał i uzgadnia porządek

obrad.
3. o *łęsltts lo xuow * pbęa*.n:CIp&-M o usuaięgłu z porpqdktl obryd .slp'ay

.pfufoMysh do.rcapair. nia,ną pasłedzeniu, ciecyduje Rada Społeczn:a ptzY Eatwic' rą!\itł,
porządku obrad'

$6.
l. łtaga b}pCItqzpe:*wł}e:'wnfo . ;]opirłła.aŃę$muje w fiog.rlię rrc btfu gq podpisywafie

przezi pfzewodnicz4cego Rady Społecznej;
?.Głryto'tranie.rryspł eugbxń{ął.j:ęst;i.s.{,n
3. Uchwały podejńowan. *4 ffią większośeią gtosów w obęcnościco najmniej połowy liczby

.,c 1ga ,R y S1Bł&o$$$j.* , , .
4. W prłrypadku równej liczĘ głosów dec1duje głos Przewodniczącego Rady Społecznej.
' ffmru #tr **:;?ffi *nl#m:mi##"-,:i.ecznej 

w przvpadku
:

$? .
1. Posiedzenia Rady Spotecznej są protokołowallę.
2. Protokół z posiedzenia Rady Społecznej jest przyjmowany na początku obrad kolajnego

posiodzerria Rady Społecznei i podpisywanv pnez Przewodnicz4cego Rady Społeeznej oruz
protokolanta.

3. fiil.łuil;ó--"xlł-qxl'q'ą. Rady. .E.poł*'aeui- ząpqwnia dyrektor Szpitala Powixowtgo.,.y
wołgńinie * s atiaury'tre* ołu puuii**yih Zakładów opieki 'Ąrgwotnej.Ęuy ud*łał'ę
Wy,ćzi. sgfumy.Efu'g*ie * p,oiiĘ...ti.społecznaj Starostwa Powiatowego w Wołonninie.


