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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dzialalnoSci 
Rady Spolecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

im. bl. Rafala Chylinskiego w Eodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie grninnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. 
o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U z 2016 r. poz. 1638 i 1948), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Zatwierdza siq regularnin dzialalnoSci Rady Spolecznej w Miejskim Centrum Terapii 
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala Chylinskiego w Eodzi, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej 
uchwaly . 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza s i ~  Prezydentowi Miasta Eodzi. 

5 3. Traci moc uchwala Nr LXVI/1422/13 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 3 lipca 201 3 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dzialalnoSci Rady Spolecznej przy Miejskim Centrum 
Zdrowia Publicznego im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

REGULAMIN DZIALALNOSCI RADY SPOLEGZNEJ 
w Miejskirn Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

irn. bl. R. Chylinskiego w Lodzi. 

5 1. Niniejszy Regulamin okreila spos6b zwolywania posiedzen, tryb pracy i podejmowania 
uchwal przez Rade Spofecznq dzialajqcq w samodzielnym publicznym zakladzie opieki 
zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala 
Chylinskiego w Lodzi. 

§ 2. Ilekrod w regulaminie jest mowa o: 
1) SPZOZ - nalezy przez to rozumied Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 

irn. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi; 
2) podmiocie tworzqcym - nalezy przez to rozumied Miasto L6di; 
3) Radzie Spolecznej - naleiy przez to rozumied Rade Spolecznq dzialajqcq w Miejskim 

Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi; 
4) Dyrektorze - nalezy przez to rozumieC Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii 

i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi; 
5) Przewodniczqcym - nalezy przez to rozumied Przewodniczqcego Rady Spolecznej, 

dzialajqcej w Miejskim Centnun Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafala 
Chylinskiego w Lodzi. 

§ 3. Rada Spoleczna dziala na podstawie: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 20 1 1 r. o dzialalnoici leczniczej ; 
2) obowiqzujqcego statutu jednostki; 
3) uchwaly Nr XXXI/8 16/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 15 czenvca 2016 r. w sprawie 

powolania Rady Spolecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 
im. bl. Rafala Chylinskiego w Lodzi. 

§ 4. 1. Rada Spoleczna jest organem: 
1) inicjujqcym i opiniodawczym podmiotu tworzqcego; 
2) doradczym Dyrektora. 

2. Do zadah Rady Spolecznej nalezy: 
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 przeksztajceniem lub likwidacjq, rozszerzeniem lub ograniczeniern 
dzialalnoici, 

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

2) przedstawianie Dyrektorowi wnioskbw i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c) kredyt6w bankowych lub dotacji, 



d) podziah 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 pacjentow, 
z wylqczeniem spraw podlegajqcych nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania dzialalnoici leczniczej; 
5) wykonywanie innych zadan okreilonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnoici 
leczniczej i statucie SPZOZ. 

3 . 0 d  uchwaly Rady Spolecznej Dyrektorowi przyshguje odwolanie do podmiotu 
tworzqcego. 

8 5. Rada Spoleczna obraduje na posiedzeniach. 

5 6. 1. Posiedzenia Rady Spolecznej zwoluje Przewodniczqcy na wniosek podmiotu 
tworzqcego, Dyrektora, co najmniej dw6ch czlonkow Rady Spolecznej lub z wlasnej inicjatywy, 
z zastrzeieniem ust. 2. 

2. Pienvsze posiedzenie Rady Spolecznej zwoluje podmiot tworzqcy. 
3. Posiedzenia Rady Spolecznej zwohje siq w miarq potrzeby, nie rzadziej jednak nii raz 

na kwartal. 
4. 0 czasie, miejscu i porzqdku obrad czlonkowie Rady Spolecznej powiadamiani 

sq pisemnie lub drogq mailowq, co najmniej na 7 dni przed planowanq datq posiedzenia. 
Do zawiadomien powinny by6 dolqczone projekty uchwal oraz inne materialy dotyczqce spraw, 
kt6re bqdq przedmiotem posiedzenia Rady Spolecznej . 

5. Z wainych powodow Przewodniczqcy moie zwolaC posiedzenie Rady Spolecznej w trybie 
pilnym. Porzqdek obrad Rady Spolecznej zwolanej w tym trybie obejmuje wylqcznie sprawy, 
kt6rych pilne rozpatrzenie jest niezbqdne ze wzglqdu na wainy interes SPZOZ albo podmiotu 
tworzqcego. W zawiadomieniu o posiedzeniu wskazuje siq przyczynq zwolania posiedzenia w tym 
trybie. 

6. Do posiedzenia zwolanego w trybie pilnym nie stosuje siq terminow okreilonych ust. 4. 
7. Rada Spoleczna moze odbyC posiedzenie i powziqC uchwaly pomimo braku formalnego 

zwolania, jezeli wszyscy jej czlonkowie sq obecni, a iaden z czlonkow Rady Spolecznej nie zglosil 
sprzeciw dotyczqcego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczegolnych spraw do porzqdku 
obrad. 

8. W nadmyczajnych i w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq uzgodnienie 
treici odpowiednich uchwal, wniosk6w lub opinii przy wykorzystaniu Srodk6w bezpoiredniego 
porozumiewania siq na odlegloiC, a nastqpnie ich korespondencyjne podjqcie, poprzez uzyskanie 
akceptacji wiqkszoici czlonk6w Rady Spolecznej. Uchwala, wniosek lub opinia podjqta w spos6b 
okreSlony w zdaniu pienvszym podlega podpisaniu przez Przewodniczqcego. W tym przypadku 
nie stosuje siq przepis6w dotyczqcych prowadzenia posiedzenia Rady Spolecznej. 

9. Podejmowanie uchwal w trybie, o ktbrym mowa w ust. 8, nie moie dotyczyk 
indywidualnych spraw osobowych. 

7. 1. Posiedzenie Rady Spolecznej otwiera Przewodniczqcy, ktory stwierdza prawomocnoiC 
posiedzenia Rady Spolecznej . 

2. Rozpoczqcie posiedzenia moze nastqpik tylko w obecnoici co najmniej polowy skladu 
osobowego Rady (quorum), a wszyscy czlonkowie zostali prawidlowo powiadomieni 
o posiedzeniu. Podstawq sprawdzenia quorum sq podpisy czlonk6w Rady Spolecznej n a  liicie 
obecnoici. 

3. Przewodniczqcy sprawdza prawidlowoik powiadomienia czlonk6w Rady Spolecznej 
o posiedzeniu. 



5 8. Porzqdek obrad Rady Spolecznej obejmuje w szczegolnoici: 
1) przyjqcie protokoh z poprzedniego posiedzenia; 
2) rozpatrywanie projektow uchwal; 
3) glosowanie nad projektami; 
4) wolne wnioski i infonnacje; 
5) infonnacje o planowanym tenninie kolejnego posiedzenia. 

5 9. W sprawach nieobjqtych porzqdkiem obrad Rada Spoleczna nie moie powziqd uchwaly, 
chyba ze nikt z czlonkow Rady Spolecznej uczestniczqcych w posiedzeniu nie zglosil sprzeciwu 
dotyczqcego wprowadzenia nowego punktu do porzqdku obrad. 

5 10. 1. Przewodniczqcy prowadzi posiedzenie zgodnie z przyjqtym porzqdkiem obrad. 
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porzqdku obrad, Przewodniczqcy otwiera 

dyskusjq udzielajqc glosu osobom uczestniczqcym w posiedzeniu w kolejnoici zglaszania siq. 
3. Jezeli temat obrad wymaga podjqcia uchwaly, Przewodniczqcy poddaje sprawq pod 

glosowanie. 
4. Poprawki zglaszane do projektow uchwal sq przyjrnowane albo odrzucane w odrqbnych 

glosowaniach. 

5 11. Uchwaly podejmowane sq zwyklq wiqkszoiciq glosow, w obecnoici co najmiej polowy 
skladu osobowego Rady Spolecznej. W glosowaniu jawnym przy rbwnoici glos6w rozstrzyga glos 
Przewodniczqcego. 

5 12. 1. Glosowania sq jawne, z zastrzeieniem ust. 2 i 3. 
2. Uchwala Rady Spolecznej w sprawie wniosku albo opinii dotyczqcej rozwiqzania stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem podejmowana jest w glosowaniu tajnyrn 
wiqkszoiciq 213 glosciw. 

3. Rada Spoleczna moie zdecydowak o glosowaniu tajnym takie w innych sprawach. 

13. Uchwala Rady Spolecznej powinna zawierad, w szczeg6lnoici: 
1) numer, date i tytul; 
2) podstawq prawnq podjqcia uchwaly; 
3) treid uchwaly; 
4) tryb podjqcia uchwaly; 
5) termin wejicia w zycie uchwaly; 
6) podpisy czlonkow Rady Spolecznej biorqcych udzial w glosowaniu. 

5 14. 1. W posiedzeniach Rady Spolecznej uczestniczy Dyrektor lub jego zastqpca oraz 
h pi pr~edstawi~ciele organizacji zwiqzkowych dzialajqcych w SPZOZ. 

2. W posiedzeniach Rady SpoJecznej majq prawo uczestniczyd, z glosem doradczym, 
przedstawiciele samorzqdow zawod6w medycznych. 

5 15. 1. Posiedzenia Rady Spolecznej sq protokolowane. 
2. Protok6l powinien zawierad: 
1) date i miejsce sporzqdzenia; 
2) porzqdek obrad; 
3) listq obecnoici czlonkow Rady Spolecznej oraz innych osob uczestniczqcych 

w posiedzeniu; 
4) treid podjqtych uchwal; 

5) wynik glosowania, iloid czlonkow Rady Spolecznej biorqcych udzial w glosowaniu, 
w tym iloiC glosow ,,za3', ,,przeciwm i ,,wstrzymujqcych siq"; 



6 )  kr6tki opis przebiegu obrad; 
7) podpis Przewodniczqcego oraz protokolanta. 

3. Czlonkom Rady przyshguje prawo zglaszania poprawek do treSci protokolu. 0 przyjqciu 
lub odrzuceniu poprawki rozstrzyga Rada Spoleczna. 

4. Protokolanta wyznacza Przewodniczqcy spoSr6d os6b wskazanych przez Dyrektora. 
5. Zbior protokol6w z posiedzen Rady przechowuje Dyrektor. 

8 16. 1. Wszyscy czlonkowie Rady Spolecznej zobowiqzani sq brat udzial w jej 
posiedzeniach. 

2. Czlonkowie Rady Spolecznej, kt6rzy nie wziqli udziah w jej posiedzeniu powinni 
usprawiedliwib nieobecnoSC. 

$ 17. Obshgq administracyjno-technicznq Rady Spolecznej zapewnia Dyrektor. 

8 18. Czlonkowie Rady Spolecznej zobowiqzani sq do zachowania w tajernnicy informacji 
podlegajqcych prawnej ochronie, powziqtych w zwiqzku ze sprawowaniem swojej funkcji. 



UZASADNIENIE 

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

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chylinskiego w todzi 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 dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. 

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

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

i jest przedmiotem niniejszego projektu uchwaly. 


