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Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY POW1ATU W SLAWNIE
z dnia

20l6r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr VI/V/39/15 Rady Powiatu vv Slawnie z dnia 29 maja 2015 r. w spravvie powolania
Rady Spoiecznej Szpitala Powiatowego w Slawnie i zwolania jej pierwszego posiedzenia. zmienionej Nr
X I V / V / I 12/16 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr VI/V/39/15
Rady Powiatu w Slawnie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie powolania Rady Spolecznej Szpitala Powiatowego
w Slawnie i zwolania jej pierwszego posiedzenia, zmienionej uchwala IX/V/72/15 Rady Powialu w Slawnie z dnia
25 wrzesnia 2015 r. w spravvie zmiany uchwaly Nr VII1/V/58/15 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 28 sierpnia 2015
r.
Ma podstawie art. 48 ust. 5 i List. 6 pkt 2 l i t . b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o dzialalnos'ci leczniczej (tj.
Dz. U. z 2016. poz. 1638) Rada Powiatu w Slawnie uchwala, co nastepuje:

§ 1. §1 pkt 3 lit. j) Uchwaly Nr VI/V/39/15 Rady Powiatu vv Slawnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powolania
Rady Spolecznej Szpitala Powiatowego w Slawnie i zwolania jej pierwszego posiedzenia. otrzymuje
brzmienie;
j) Ryszard Stachowiak
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie^ Zarzadowi Powiatu vv Slawnie.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie
do uchwaly Rady Powiatu vv Slawnie w sprawie zrniany Uchwaly Nr VI/V/39/15 Rady Powiatu vv Slawnie z dnia
29 maja 2015 r. vv sprawie powolania Rady Spolecznej Szpitala Powiatovvego w Slawnie i zwolania jej pierwszego
posiedzenia, zmienionej Nr XIV/V/112/16 Rady Powiatu vv Slawnie z dnia 29 lutego 2016 roku vv sprawie zmiany
uchwaly Nr VI/V/39/15 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie powolania Rady Spolecznej
Szpitala Powiatowego w Slawnie i zwolania jej pierwszego posiedzenia. zmienionej uchwala, IX/V/72/15 Rady
Powiatu w Slawnie z dnia 25 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr VIH/V/58/15 Rady Powiatu vv
Slawnie z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Art.48. List. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzialalnosci leczniczej stanowi. ze rade- spoleczni} powoluje i
odvvoluje oraz zwoluje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzacy.
Art.48. List.6 pkt 2 Ht.b tiret 2 powolanej wyzej ustawy stanowi, ze vv sklad rady Spolecznej dzialajacej w
podmiocie leczniczym niebedqcym przedsiebiorca. dla ktorego podmiotem tvvorzacym jest podmiot twrorzacy inny
niz okres'lony vv pkt 1 wchodzajako czlonkowie:
- przedstawiciele vvybrani przez odpowiednio: rad^ gminy lub rade powiatu - vv liczbie okres'lonej przez podmiot
tworzacy, albo przez sejmik wojewodztwa - w liczbie nieprzekraczajacej 15 osob. albo przez podmiot
tworzacy podmiot leczniczy niebeda_cy przedsiebiorc^j o ogolnokrajovvym lub ponadwojewodzkim obszarze
dzialania - w liczbie nieprzekraczajacej 15 osob, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady
Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielegniarek i Polozonych.
W zwiazku ze zlozona. w dniu 7 listopada 2016 roku przez radna Ludwike Bogdaiiska rezygnacja z
reprezentowania Gminy Slawno vv Radzie Spolecznej Szpitala Powiatovvego w Slawnie Rada Gminy w Slawnie
Uchwala. Nr XXX/237/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku Rada Gminy w Slawnie wskazala Ryszarda
Stachovviaka - Wqjta Gminy Slawno jako przedstawiciela Gminy Slawno do skiadu Rady Spolecznej Szpitala
Powiatowego vv Slawnie.
Wobec powyzszego zasadne jest podjecie uchwaly.
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Uzasadntenie
\u /.e xlozomt v\u 7 listopada 2016 r pr/cx Rauna Ludwikt1 Bogdansku rezygnacjg x
reprezentowania Cm tin Slawno \e Spolecxnej Szpiiaia Powiritov.cLiii ^ ^hr^vnic. *\\e an.i^
UM.2 pks 15 u-^unv\ dnia 8 marca I90(i rokn o ^mor/iKl/ic izminnym (Dx.U.z 2()i6 r. pox.446. \^Q> ouiz
iin,4S u>i. f-> pkt 2 III }•• urvt drugic ustawy 7 dnia 15 kwietniu 20i i r. o dzialalnosci leczniczej (D/ I • /. 2016 r.
pox !63Sj, k«,->nic-c/ric i^i \v->ka/. L :nic nuwc^u pr/cJ>ia i Ai,'ieLi tiniiin shiur.o tin Rad> ^poloc/noj S/pitaia
Pouiatnweiio u Shu\r/uj.

