
-Projekt- 
Uchwała Nr X/     /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 roku  

 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.  

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 46 pkt 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2007r. Nr 14, poz. 89)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, przyjęte 
uchwałą Rady Społecznej Nr 1/2007 z dnia 5 lipca 2007 roku, która stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr X /…./2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 roku 

 
 

Uchwała Nr 1/2007 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia  5 lipca 2007 roku 
 
 

w sprawie:   zmiany Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) oraz § 17 pkt 4 Statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 
 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śląskim postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim: 
1) wykreśla się § 1, 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rada działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej, w Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i niniejszym Regulaminie.”, 

3)   § 5 otrzymuje brzmienie: 
„1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, 
3) na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady moŜe zwołać  
zastępca Przewodniczącego.”, 

4)   § 7 otrzymuje brzmienie:  
„W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  
  w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawiciel kaŜdej organizacji związkowej działającej  
  w Zakładzie.”, 

5)   § 9 otrzymuje brzmienie: 
„Rada moŜe zapraszać na swoje posiedzenie osoby, których obecność jest celowa  
w związku z tematem obrad.”, 

6)   § 10 otrzymuje brzmienie: 
„Posiedzenia Rady zwołuje się przez doręczenie jej członkom oraz osobom wymienionym 
w niniejszym Regulaminie zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz  
z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami, na co najmniej 3 dni 
przed ustalonym terminem.”, 



 
7)   § 11 otrzymuje brzmienie: 

„W nadzwyczajnych sytuacjach, w szczególności określonych w art. 67a ustawy  
o zakładach opieki zdrowotnej dopuszczalne jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia 
Rady przez powiadomienie jej członków telefonicznie w czasie krótszym niŜ 3 dni przed 
ustalonym terminem.”, 

8)   § 13 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Do waŜności uchwał wymagana 

jest zwykła większość głosów. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
  2. W przypadku gdy Rada wyraŜa wniosek lub opinię w sprawie rozwiązania stosunku  

pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie zakładem z Dyrektorem Zakładu 
przeprowadzane jest głosowanie jawne, dla którego waŜności wymagana jest 
większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Rady.”, 

9)   § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Protokół winien zawierać w szczególności: 

1) porządek obrad, 
2) listę obecności, 
3) treść podjętych uchwał, 
4) sposób oraz wyniki głosowania, 
5) podpis Przewodniczącego oraz członków Rady obecnych na posiedzeniu.”, 

10)   wykreśla się § 17, 
11)   zmienia się numerację paragrafów w ten sposób, Ŝe otrzymują one numery od 1 do 17. 

 
§ 2 

 
Przyjmuje się aktualną treść Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim uwzględniając zmiany określone w § 1 - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim do przedłoŜenia niniejszej uchwały Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego w celu zatwierdzenia. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

 
 

/-/ mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 
 
 
 
 



 
Załącznik  
do uchwały Nr  1/ 2007 Rady Społecznej  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim  
z dnia 5 lipca 2007 roku 

 
 
 

REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ   

POD NAZWĄ „ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM”. 

 
 

§ 1 
 
Rada działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej, w Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i niniejszym 
Regulaminie. 
 

§ 2 
 
Rada działa kolegialnie, jej skład i czas trwania kadencji określa Statut samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim”. 
 

§ 3 
 
Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 
 

§ 4 
 
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, 
3) na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady moŜe zwołać 
zastępca Przewodniczącego. 
 

§ 5 
 
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera zastępcę Przewodniczącego Rady. 

 
§ 6 

 
W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śląskim oraz przedstawiciel kaŜdej organizacji związkowej działającej 
w Zakładzie. 



§ 7 
 
W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych. 

 
§ 8 

 
Rada moŜe zapraszać na swoje posiedzenie osoby, których obecność jest celowa  
w związku z tematem obrad. 
 

§ 9 
 
Posiedzenia Rady zwołuje się przez doręczenie jej członkom oraz osobom 
wymienionym w niniejszym Regulaminie zawiadomienia o terminie i miejscu 
posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami,  
na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem. 
 

§ 10 
 
W nadzwyczajnych sytuacjach, w szczególności określonych w art. 67a ustawy  
o zakładach opieki zdrowotnej dopuszczalne jest zwołanie nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady przez powiadomienie jej członków telefonicznie w czasie krótszym 
niŜ 3 dni przed ustalonym terminem. 
 

§ 11 
 
Członek Rady, który nie moŜe wziąć udziału w posiedzeniu, ma obowiązek 
usprawiedliwienia swojej nieobecności u Przewodniczącego Rady. 
 

§ 12 
 

1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Do waŜności uchwał 
wymagana jest zwykła większość głosów. Uchwały podejmowane  
są w głosowaniu jawnym. 

2. W przypadku gdy Rada wyraŜa wniosek lub opinię w sprawie rozwiązania 
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie zakładem  
z Dyrektorem Zakładu przeprowadzane jest głosowanie jawne, dla którego 
waŜności wymagana jest większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej  
2/3 składu osobowego Rady. 

 
 

§ 13 
 

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnych 
posiedzeniach. 



 
2. Protokół winien zawierać w szczególności: 

1) porządek obrad, 
2) listę obecności, 
3) treść podjętych uchwał, 
4) sposób oraz wyniki głosowania, 
5) podpis Przewodniczącego oraz członków Rady obecnych  

na posiedzeniu. 
 
 

§ 14 
 
Protokoły oraz zbiór uchwał przechowywane są w siedzibie Zakładu. 
 

§ 15 
 
Obsługę techniczną Rady zapewnia Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 
 
 

§ 16 
 
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w takim trybie jak jego 
uchwalenie. 
 

§ 17 
 
Regulamin Rady wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 

 
 
 

/-/ mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr X/      /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 roku 

 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą  

Nr IX/115/2007 powołała nową Radę Społeczną  samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 Zgodnie z art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) rada społeczna samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej uchwala regulamin swojej działalności i przedkłada go do zatwierdzenia 

organowi, który zakład utworzył. Natomiast w treści Regulaminu zawarto zapis mówiący  

o tym, iŜ wszelkie zmiany mogą być dokonywane w takim trybie jak jego uchwalenie.  

Z uwagi na powyŜsze na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2007 roku Rada Społeczna 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim podjęła uchwałę Nr 1/2007 w sprawie 

zmiany Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

W dotychczasowym regulaminie: 

1) wykreślono § 1, który powoływał się na uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego  

Nr VII/78/2003 z dnia 16 kwietnia 2003r.; 

2) w § 2 z uwagi na liczne zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie 

w roku 2007 tekstu jednolitego tej ustawy, wykreślono zapis Regulaminu dotyczący 

oznaczenia Dziennika Urzędowego niniejszej ustawy; 

3) § 5 nadano nowe brzmienie z uwagi m.in. na jego dezaktualizację w konsekwencji 

podjęcia przez Radę Powiatu Wodzisławskiego Uchwały Nr IX/115/2007 z dnia 28 

czerwca 2007r.; 

4) doprecyzowano takŜe zapis § 7 poprzez wskazanie, iŜ w posiedzeniach plenarnych Rady 

uczestniczy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim oraz 

przedstawiciel kaŜdej organizacji związkowej działającej w Zakładzie; 

5)  doprecyzowano zapis § 9 dotyczącego zapraszania na posiedzenia Rady osób, których 

obecność jest celowa w związku z tematem obrad; 



   

6) w § 10 w związku z faktem, iŜ często występuje konieczność szybkiego zwołania 

posiedzenia Rady wskazano, iŜ posiedzenia Rady zwołuje się przez doręczenie członkom 

oraz osobom wymienionym w Regulaminie zawiadomienia o terminie i miejscu 

posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami, na co 

najmniej 3 dni przed ustalonym terminem; 

7) doprecyzowano zapis § 11 wskazując, iŜ nadzwyczajne zwoływanie posiedzeń Rady 

Społecznej w terminie krótszym niŜ 3 dni dotyczy w szczególności sytuacji określonej  

w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;  

8) zmieniono zapis § 13 wskazując, iŜ uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym oraz 

dostosowano brzmienie ust. 2 tego paragrafu do sformułowań uŜytych w ustawie  

o zakładach opieki zdrowotnej; 

9)  dokonano zmiany § 14 ust. 2, który dotychczas enumeratywnie wyliczał, jakie elementy 

powinien zawierać protokół z posiedzenia Rady Społecznej. Zmiana umoŜliwi zawarcie  

w protokole takŜe innych, nie wymienionych w tym ustępie elementów; 

10) wykreślono z treści regulaminu § 17, z uwagi na jego dezaktualizację. 

  

W konsekwencji uchwalenia powyŜszych zmian zmieniła się numeracja paragrafów 

Regulaminu w ten sposób, Ŝe otrzymały one numery od 1 do 17. 

Zgodnie z przyjętym trybem dokonywania zmian w Regulaminie konieczne jest 

zatwierdzenie niniejszych zmian przez Radę Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

 

 

wz. Naczelnika 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Anna Zawadzka 

Inspektor 
 
 


