
UCHVVAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dzialalnoici 
Rady Spolecznej w Miejskim Centrum Medycznym ,,G6rnaW w Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 48 ust. 1 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. 
o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1638 i 1948), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Zatwierdza siq regulamin dzialaInoSci Rady Spolecznej w Miejskim Centrum 
Medycznym ,,G6rnaW w Lodzi, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Traci moc uchwala Nr LVII/1191/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dzialalnoSci Rady Spolecznej przy Miejskiej Przychodni 
,,DqbrowaW w Eodzi. 

$ 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Zalqczni k 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

REGULAMIN DZIALALNOSCI RADY SPOLECZNEJ 
w Miejskim Centrum Medycznym ,,G6rnaV w Lodzi 

1 Rada Spoleczna w Miejskim Centrum Medycznym ,,G6rnav w Lodzi, przy 
ul. Felinskiego 7, zwana dalej Radq Spolecznq, jest organem inicjujqcym i opiniodawczym 
podmiotu tworzqcego oraz organem doradczym Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego 
,,G6rnaY' w Lodzi, zwanego dalej Dyrektorem Centrum. 

8 2. Rada Spoleczna dziala na podstawie: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 20 1 1 r. o dzialalnoSci leczniczej; 
2) uchwaly Nr XXXIl8 1411 6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 czerwca 201 6 r. w sprawie 

powolania Rady Spolecznej w Miejskim Centrum Medycznym ,,G6rnam w Lodzi. 

5 3. Do zadari Rady Spolecznej naleiy: 
1) przedstawianie podmiotowi tworzqcemu wniosk6w i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywow tnvalych oraz zakupu lub przyjqcia darowizny nowej aparatury i sprzqtu 
medycznego, 

b) zwiqzanych z przeksztalceniem lub likwidacjq, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
dzialalnoSci, 

c) przyznawania Dyrektorowi Centrum nagrod, 
d) rozwiqzania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Centrum; 

2) przedstawianie Dyrektorowi Centrum wniosk6w i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c) kredytow bankow ych lub dotacji, 
d) podzialu zysku; 
e) zbycia aktywow trwalych oraz zakupu lub przyjqcia darowizny nowej aparatury sprzqtu 

medycznego, 
f) regulaminu organizacyjnego; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosk6w wnoszonych przez pacjentbw, 
z wylqczeniem spraw podlegajqcych nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wnioskbw w sprawie czasowego zaprzestania dzialalnoSci leczniczej; 
5) wykonywanie innych z a d ~  okreSlonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnoSci 
leczniczej i statucie Centnun. 

5 4. Rada Spoleczna wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczqcego w glosowaniu 
jawnym zwyklq wiqkszoiciq glosbw, w obecnoici co najmniej polowy skladu Rady Spolecznej. 

5 5. 1. Rada Spoleczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, kt6re zwolywane sq 
stosownie do potrzeb. 

2. Posiedzenia Rady Spolecznej zwohje, przewodniczy jej obradom i zamyka 
Przewodniczqcy Rady Spolecznej, zwany dalej Przewodniczqcym, a w przypadku niernoinoSci 
zwolania posiedzenia przez Przewodniczqcego, posiedzenie zwoluje Wiceprzewodniczqcy lub 
osoba wskazana przez Przewodniczqcego. 



3. Posiedzenia Rady Spolecznej zwolywane sq z inicjatywy Przewodniczqcego, Dyrektora 
Centmm lub na pisemny wniosek co najmniej polowy statutowego sktadu Rady Spolecznej. 

§ 6. 1. W posiedzeniach Rady Spolecznej uczestniczq jej czlonkowie oraz Dyrektor Centrum. 
2. W posiedzeniach Rady Spolecznej majq prawo uczestniczyd z glosem doradczym 

przedstawiciele samorzqd6w zawod6w medycznych. 
3. Na posiedzenie Rady Spolecznej mogq by6 zapraszane inne osoby, kt6rych obecnoiC jest 

niezbqdna dla omawiania i zalatwiania spraw objqtych porzqdkiem posiedzenia. 

8 7. 1. 0 tenninie posiedzenia Rady Spolecznej powinni by6 zawiadomieni wszyscy jej 
czlonkowie. 

2. Zawiadomienie okreilajqce termin oraz proponowany porzqdek posiedzenia powinno byd 
przekazane telefonicznie lub drogq elektronicznq najpoiniej na cztery dni przed terminem 
posiedzenia. 

3. Dopuszcza siq w sprawach naglych i pilnych zwolanie Rady Spolecznej w i ~ m y  spos6b 
z kr6tszyrn terminem zaproszenia. 

tj 8.1 .Obshgq administracyjnq i protokolarnq Rady Spolecznej zapewnia Dyrektor Centrum. 
2. Posiedzenia Rady Spolecznej odbywajq siq w siedzibie Centmm. 
3. Przewodniczqcy Rady Spolecznej zobowiqzany jest do: 
a) stwierdzenia czy zwolanie posiedzenia Rady Spolecznej zostalo dokonane z zachowaniem 

obowiqzujqcego prawa, 
b) stwierdzenia zdolnoSci Rady Spolecznej do podejmowania uchwal, 
c) przedstawienia do zatwierdzenia porzqdku obrad wraz z ewentualnymi uzupelnieniami, 
d) przedstawienia do przyjqcia protokolu z poprzedniego posiedzenia, 
e) formulowanie projekt6w uchwal i wniosk6w, 
f) zarzqdzenia glosowania nad projektem uchwal. 

$ 9.1. Posiedzenie Rady Spolecznej moie odbyd siq tylko w obecnogci co najrnniej polowy 
skladu Rady Spolecznej . 

2. Rada Spoleczna rozpatmje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie 
sprawy nalezqce do j ej kompetencj i. 

3. Uchwaly podejmowane sq zwyklq wiqkszoSciq glos6w w glosowaniu jawnyn 
z zastrzeieniem ust. 4. 

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach uchwaly mogq by6 podejmowane poza 
posiedzeniarni Rady Spolecznej drogq korespondencyjnq (za poirednictwem poczty elektronicznej). 

5. Na wniosek co najrnniej trzech czlonkow Rady Spolecznej uczestnicy posiedzenia mogq 
zdecydowad zwyklq wiqkszoiciq glos6w o przeprowadzeniu glosowania tajnego. 

6. W przypadku r6wnej liczy glosbw ,,za" i ,,przeciwV decyduje glos Przewodniczqcego Rady 
Spolecznej . 

7. Prawo glosowania majq tylko czlonkowie Rady Spolecznej. 
8. Uchwaly Rady Spolecznej podpisuje jej Przewodniczqcy, a w razie jego nieobecnoici 

Wiceprzewodniczqcy. 
9. Uchwaly oznacza siq uwzglqdniajqc numer (cyfrarni arabskimi) i rok podjqcia uchwaly. 

Kaida uchwala sporzqdzona jest w dw6ch egzemplarzach. 
10. W razie stwierdzenia niezdolnoici Rady Spolecznej do podejmowania uchwal 

Przewodniczqcy wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady, polecajqc odnotowanie 
w protokole przyczyn, dla ktorych posiedzenie siq nie odbyto. 

1 1. Posiedzenia Rady Spolecznej sq protokolowane. Protokol podpisuje Przewodniczqcy, 
a w razie jego nieobecnoici Wiceprzewodniczqcy oraz wyznaczony przez Dyrektora Centrurn 
protokolant. 



12. Protok61 powinien zawierad w szczeg6lnoici: 
1) imiona i nazwiska czlonk6w Rady Spolecznej biorqcych udzial w posiedzeniu oraz innych osob 

biorqcych udzial w posiedzeniu (lista obecnoSci stanowi zalqcznik do protokolu); 
2) przebieg posiedzenia, wyniki obrad i glosowania nad poszczeg6lnymi uchwalami; 
3) treSC protokolu podlega przyjqciu na kolejnym posiedzeniu Rady Spolecznej. 

5 10. 1. Czlonkowie Rady Spolecznej sq zobowipani do brania udzialu w pracach Rady 
Spolecznej . 

2. Czlonkowie Rady Spolecznej potwierdzajq swojq obecnoid na posiedzeniach Rady 
Spolecznej podpisem na liicie obecnoSci. 

5 I 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem majq zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnoSci leczniczej. 



UZASADNIENIE 

Rada Spoleczna powolana w nowym skladzie na czteroletniq kadencjq w Miejskim Centrum 

Medycznym ,,G6rna3' w Lodzi uchwalila regulamin swojej dzialalnoici i przedstawila go w celu 

zatwierdzenia. 

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1638) - zatwierdzanie regulaminu dzialalnoici rady spoiecznej dzialajqcej 

w podmiocie leczniczym nalezy do kompetencji podmiotu tworzqcego, tj. Miasta Lodzi 

i jest przedmiotem niniejszego projektu uchwaly. 


