Projekt Prezydenta Miasta
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

DRUK NR a j AL

w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Spo łecznej Przychodni
Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z pó źn. zm .) oraz art. 48 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalnoś ci leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618), pisma
Nr

NZ 11. 915,33 aO1S

0

z dnia

e. 2015 r. Wojewody Śląskiego oraz Decyzji Nr 8/2015

Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska z dnia

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

5 1. Powołać Radę Społeczn ą Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ś ląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d w sk ładzie:

Przewodniczący:
Członkowie:

Przedstawiciel Wojewody:
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Zwołać pierwsze posiedzenie Rady Spo łecznej Przychodni Specjalistycznej

Samodzielnego Publicznego Zak ładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
przy ul. Niedurnego 50 d w dniu w siedzibie Przychodni.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.

5 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Oprac ata: Agnieszka Kuczera

Ś ląskiej z siedzibą

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności
leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618) w sk ład rady społ ecznej działaj ącej
w podmiocie leczniczym nieb ędącym przedsi ębiorc ą , dla którego podmiotem tworz ącym
jest jednostka samorz ądu terytorialnego wychodz ą:
- wójt burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marsza ł ek województwa lub osoba przez niego
wyznaczona,
- przedstawiciel wojewody,
- przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: rad ę gminy lub rad ę powiatu - w liczbie okre ślonej
przez podmiot tworzący,
Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia łalności leczniczej
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618) Rad ę Społeczn ą powołuje i odwoł uje oraz zwołuje
jej pierwsze posiedzenie podmiot tworz ący.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z póź n. zm .) uchwał y rady gminy zapadaj ą zwykłą większości ą głosów
w obecności co najmniej poł owy ustawowego sk ł adu rady, w glosowaniu jawnym, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
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