
ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
RADY SPOŁECZNEJ 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

- SZPITAL W IŁŻY 
 
 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 

 Przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej –
 Szpital w Iłży działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym 
i opiniodawczym Rady Powiatu w Radomiu oraz organem doradczym 
Dyrektora Szpitala w Iłży. 
 

§ 2 
 

Rada Społeczna działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 
2. Statutu Szpitala. 

 
§ 3 

 
1. Skład Rady Społecznej uchwala Rada Powiatu, a czas trwania jej kadencji 

określa statut Szpitala. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rada Powiatu. 
3. Rada Społeczna wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego 

i sekretarza. 
 

II. SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ 
 

§ 4 
 

1. Posiedzenia Rady Społecznej są zwoływane przez przewodniczącego, a w 
razie jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego na podstawie 
pisemnego upoważnienia udzielonego przez przewodniczącego lub starostę. 



2. Posiedzenia mogą być zwoływane na pisemny wniosek Dyrektora Szpitala 
lub, co najmniej 1/3 składu Rady Społecznej. 

3. Rada Społeczna zbiera się, co najmniej raz na kwartał. 
 

§ 5  
 

1. Członkowie Rady Społecznej są powiadamiani, co najmniej na siedem dni 
przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć w razie 
potrzeby materiały, które będą przedmiotem obrad. 

2. W przypadkach szczególnych możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady 
Społecznej w inny sposób i w krótszym terminie. 

 
§ 6 

 
Posiedzenie Rady Społecznej jest ważne, jeżeli jest obecna większość składu 
Rady. 
 
 

III. TRYB PRACY I PODEJMOWANIE UCHWAŁ 
 

§ 7 
 

1. Posiedzenia Rady Społecznej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. 
2. Rada Społeczna podejmuje uchwały w następujący sposób: 
 

a) W sprawach statutu Szpitala, regulaminu Rady Społecznej, wyboru 
zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Społecznej, regulaminu 
porządkowego Szpitala w obecności, co najmniej 2/3 składu Rady 
Społecznej – bezwzględną większością głosów składu, 

b) Wnioski i opinie do Rady Powiatu z zastrzeżeniem § 7 pkt 2 ppkt a) 
bezwzględną większością głosów składu Rady Społecznej, 

c) W pozostałych sprawach zwykłą większością głosów. 
 
3. Uchwały są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. 
 

§ 8 
 

1. Głosowania są jawne. 
2. Głosowania tajne przeprowadza się w sprawach personalnych. 
 

§ 9 
 

1. Protokół powinien zawierać: 



 
a) Kolejny numer, miejsce posiedzenia i datę, 
b) Nazwiska członków Rady Społecznej biorących udział w posiedzeniu 

nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu, 
c) Porządek obrad, 
d) Wyniki obrad i głosowań nad poszczególnymi uchwałami, 
e) Stwierdzenia podjętych uchwał i pełny ich tekst. 

 
2. Zadania odrębne, zgłoszone do poszczególnych uchwał Rady Społecznej 

winny być zamieszczone w protokole. 
3. Członkowie Rady Społecznej otrzymują protokół z ostatniego posiedzenia 

Rady Społecznej łącznie z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu. 
Wymóg ten dotyczy posiedzeń zwoływanych w trybie § 5 ust. 1. 

4. Protokół powinien być odczytany i przedstawiony do zatwierdzenia na 
następnym posiedzeniu Rady Społecznej. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10 

 
1. Koszty działalności Rady Społecznej pokrywa Szpital. 
2. Rada Społeczna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów 

Szpitala. 
3. Obsługę administracyjną oraz archiwizowanie dokumentów Rady Społecznej 

zabezpiecza Szpital. 
4. W razie potrzeby Rada Społeczna może na koszt Szpitala powołać 

uprawnionych ekspertów i doradców w sprawach tego wymagających. 
 

§ 11 
 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę 
Powiatu w Radomiu. 

Przewodniczący Rady  
mgr Edward Krok 

 


