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Rada Społeczna wykonuie swoje zadaniana posiedzeniach'
PosiedzęniaRacly Społecznej odbywajęsię w miarę prltrz*b,nie rzadzioj jednak niz raz na
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a} pcdmiotu, ktńry utworzy.l Szpital F.cwiatowy' w Wołgrninie - sanrodeielnego Zespołu
PublicznychZakładówOpieki Zdreiwotnej,
b} diłrektaraSzpitala Powiatłrvego w Wołominię . Samgdeielnego Zespołu Publicznych
Zakładówopieki Zdrowotnej
c) co najmniej5 członkówRady Społecznej,
i.ł.niosku.
nie poźńiejniżw terminie14 *ni o* otrz-'*niania
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moie skróciĆ terrninwysłaniazawiadomienią
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7. Wraz z zarviadomięniem czionkowię &a.jy Społócznej otrzymują lxateriały będące
przedmiot*m abrąd' W uzasad*ionych prrypadkaetr materiały mclgq byc dostarczone w
tenrrinie pÓżnieiszym.
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SąmodzielnegoZespałuFublicznyc.hZa]cładÓwopieki Zdrolvtltneji jego zastępcy.
t . w posiedzeniach Rady Spcłecznej rnają prawc, uczestniczyć z głosem doradcz!m
przedstawicieleorganizacjizwiąekowyclr i sanorządów uar,vodówmedycznych.
W posiedzeniachRady Spotecznei]nCIgą
uczestniczyi z gtosemdclradczynrrÓvmieu inne osoby
przez P r zewodni cz4cego Rady Spotecznej"
Zaproszon'e
uczestniczyćw posiedzeniachi pracactr
4 . CzłonkorvieRady Społecznej
zotlowiązanisą osobiście
Rady Społecznej*rae usprawiedliwićFrzewodniczącemuRady Spoteczncjswoj4 *ieobęcrrośĆ
na posiedzeniach.
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Rady Spotecznej
sąprotokołowallę.
1. Posiedzenia
jest przyjmowanyna początkuobrad kolajnego
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