
Uchwała Nr XXXIV/454/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 26 kwietnia 2001 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami). 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Zatwierdzić Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach, uchwalony przez Radę Społeczną 
Szpitala - uchwałą Nr 3 z dnia 20 lutego 2001 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.  

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/454/01  

Rady Miejskiej Katowic  
z dnia 26 kwietnia 2001r. 

Uchwała Nr 3 Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach  

z dnia 20 lutego 2001roku 
Działając na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz.U.91, poz. 408 z późn. zm.) oraz Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach 

Rada Społeczna  
postanawia: 

1. Uchwalić Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im.Św. Elżbiety w Katowicach, stanowiący załącznik do mniejszej uchwały.  

2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Społecznej do przedłożenia Regulaminu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Św. Elżbiety w 
Katowicach Radzie Miejskiej Katowic, celem zatwierdzenia.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Społecznej  

/-/ Wojciech Boroński  
 
Regulamin Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach. 

§1 

1. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Św. 
Elżbiety, zwana dalej "Radą Społeczną" jest stałym organem inicjującym i opiniodawczym 
Rady Miejskiej Katowic oraz organem doradczym Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. Św. Elżbiety.  



2. Skład Rady Społecznej określa Statut Zakładu.  
3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  
4. Kompetencje Rady Społecznej określa:  

- Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1991 r. 
z późn. zm.),  
- Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Św. Elżbiety,  
- niniejszy regulamin.  

5. Do zadań Rady Społecznej należy:  
1) Uchwalanie Statutu Zakładu i jego zmian zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 30.08.1991 o 
zakładach opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami).  
2) Przedstawianie Radzie Miejskiej Katowic wniosków i opinii w sprawach:  
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia 
zdrowotne,  
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego,  
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności,.  
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,  
e) odwołania Dyrektora Zakładu.  
3) Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:  
a) planu finansowego i inwestycyjnego,  
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,  
c) kredytów bankowych lub dotacji,  
d) podziału zysku,  
4) Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.  
5) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze 
świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  
6) Przedstawianie wniosków organowi, który finansuje określony zakres działalności, w 
którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.  
7) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie 
Miejskiej Katowic.  
8) Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie Zakładu.  

6. Rada Społeczna może powoływać ze swego grona zespoły specjalistyczne lub doradcze, które 
dla potrzeb Rady opracowywać będą opinie na tematy zlecone tym zespołom.  

7. Gdy rozpoznanie spraw, w których ma się wypowiedzieć Rada Społeczna wymaga specjalnej 
wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych umiejętności. Rada Społeczna może zobowiązać 
Dyrektora Zakładu do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku badań, ekspertyz 
lub opinii.  

8. We wszystkich posiedzeniach Rady Społecznej udział biorą członkowie Rady Społecznej oraz z 
głosem doradczym Dyrektor Zakładu wraz z osobami kompetentnymi w sprawach będących w 
porządku obrad.  

9. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć zaproszeni goście, oraz osoby, których 
obecność wynika z mocy ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.  

10. Odwołanie członka Rady Społecznej może nastąpić w każdej chwili, bez względu na długość 
kadencji określoną w pkt. 3. Odwołania dokonuje Rada Miejska Katowic, która ma obowiązek 
powołać na miejsce członka odwołanego nowego członka Rady Społecznej.  

§2 

1. Praca Rady Społecznej odbywa się na posiedzeniach.  
2. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej zwołuje Rada Miejska Katowic w 

uchwale powołującej Radę Społeczną.  
3. Rada Społeczna odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.  
4. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady Społecznej z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Dyrektora albo przynajmniej dwóch członków Rady Społecznej w okresie 14 
dni od daty zgłoszenia wniosku, podając przewidywany porządek obrad.  



5. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Społecznej powinny być przesłane do wszystkich 
członków w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Zaproszenia 
wystosować powinien Przewodniczący Rady.  

6. Uchwały Rady Społecznej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co 
najmniej 1/2 członków. W przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

7. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Rada Społeczna może uchwalić tajność 
głosowania w dowolnej sprawie.  

§3 

1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół.  
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:  

- numer kolejny protokołu,  
- datę,  
- miejsce posiedzenia,  
- listę obecnych,  
- porządek obrad,  
- teksty uchwał,  
- wyniki głosowania.  

3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady 
Społecznej.  

4. Na żądanie członków obecnych na posiedzeniu w protokole zamieszcza się ich zdania odrębne 
w odniesieniu do podejmowanych uchwał.  

5. Protokoły z posiedzeń oraz zbiór uchwał przechowuje się w siedzibie Zakładu.  

§4 
Obsługę administracyjną prac Rady Społecznej zabezpiecza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. Św. Elżbiety w Katowicach. 

§5 
Za udział w posiedzeniu członkowie Rady Społecznej nie pobierają wynagrodzenia i diet.  

§6 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską Katowic.  

Przewodniczący  
Rady Społecznej  

/-/ Wojciech Boroński  
Katowice, dnia 20.02.2001 
 


