OBR.0006.41.2019

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt. 2 lit.a tiret drugie i lit.b tiret pierwsze i drugie
oraz ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
oraz § 8 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXVII/266/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r.
poz.1346 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 marca 2019 r. powołuje się Radę Społeczną działającą przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu w składzie:
1. Przewodniczący – .................................................
2. Przedstawiciel Wojewody – ..................................
3. Członek – .............................................................
4. Członek – .............................................................
5. Członek – ..............................................................
6. Członek – ..............................................................
7. Członek – ..............................................................
8. Członek – ...............................................................
9. Członek – ...............................................................
10. Członek – ..............................................................
11. Członek – ...............................................................
§ 2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje się w dniu ................... w siedzibie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: F75BE107-7E96-4578-B217-630BC6CFF781. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Radę Społeczną powołuje, odwołuje
oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.
W skład rady społecznej wchodzą: jako przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jako członkowie:
przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie określonej przez podmiot
tworzący – nieprzekraczającej 15 osób. Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego niebędącym przedsiębiorcom
nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu określa, że kadencja Rady Społecznej trwa pięć lat licząc od dnia
jej powołania. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady Społecznej, nie dłużej niż
do czterech miesięcy od dnia ukonstytuowania się składu Rady Powiatu nowej kadencji po wyborach.
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