Uchwala Nr XII1/97/2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie odwołania od uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Kole.

Na podstawie art. 48 ust. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.
U. 2015r. poz. 618), po rozpatrzeniu odwołania Pani Barbary Graczyk- Malińskiej- Dyrektora
Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w Kole

od uchwały

Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w przedmiocie
opinii dotyczącej rozwiązania

z nią stosunku pracy Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co

następuje:

§1
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Spraw Społecznych, Rada Powiatu Kolskiego
stwierdza,

iż nie znajduje

dostatecznych

podstaw

do zakwestionowania

uchwały

Nr

l/IV /2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
z 13 października 20 15r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z
Dyrektorem

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole- Barbarą

Graczyk- Malińską.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Tomickt

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XII1/97/2015
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

Pani Barbara Graczyk-

Malińska

dnia 13.10.2015r. w tytule "Odwołanie

wystosowała do Rady Powiatu Kolskiego pismo z
od uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Kole".

Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie art. 45 pkt 1 ust. 4 Statutu Powiatu Kolskiego
skierował ww. pismo do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych.
Odwołanie sprowadza się do dwóch zarzutów formalnych:
1.naruszenia porządku obrad przez przewodniczącego

rady społecznej w kwestii formalnego

wniosku członka rady społecznej Pana Sebastiana Szczesiaka o zdjęcie z porządku obrad
sprawy opinii w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z Panią Graczyk- Malińską,
2.uniemożliwienia

skarżącej

udziału w całym posiedzeniu

rady społecznej,

na którym

rozpatrywano przedmiotową sprawę.
Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015r. przeanalizowała ww.
pismo, wysłuchała opinii radcy prawnego Pana Sławomira Papierskiego

i uznała, że nie

znajduje

lIIV/2015

dostatecznych

Społecznej

podstaw

Samodzielnego

do zakwestionowania

Publicznego

Zakładu

uchwały

Opieki

Nr

Zdrowotnej

w

Rady

Kole

z

13 października 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z
Dyrektorem
Graczyk-

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole- Barbarą

Malińską. Swoje stanowisko Komisja uzasadnia tym, że skarżąca uczestniczyła w

znacznej części posiedzenia rady społecznej, w trakcie którego udzielono jej głosu, a zatem
miała możliwość
skorzystała.

przedstawienia

Natomiast

formalny

swojego
wniosek

stanowiska
członka

w sprawie
rady

i z możliwości

społecznej

Pana

tej

Sebastiana

Szczesiaka o skreślenie z porządku obrad analizowanej sprawy został wprawdzie poddany
pod głosowanie z pewnym opóźnieniem, lecz uchybienie to nie miało wpływu na treść opinii
wyrażonej przez radę społeczną.
Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania ~
za).
Przewo

lcZąC~Y

Powiatu

Ma ek Tomicki

