
Ucb ała r XI 68/2019
Rady Powiatu Kolskiego
Z dnia .31maja 2019 roku

w prawie: pcwolania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej \,~Kole.

Na podstawie art, 4 ust.l pkt 2 ustawy z dnia S czerwca 199M r. o samorządzie powjatowym
( j .. : Dz. U z 2019r., poz.S II ) oraz art. 48 ust.S i ust 6 u tawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (j.t.: Dz..U. z 2018 ".• poz..2190 ze zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ l

Powołuje się Radę Społeczną działającą przy amodzielnyrn Pubhcznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Kole jako organ lni jujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego oraz organ doradczy Dyrektora

Za ładu.

§2

Podmiot tworzący określa człon ów Rady Społecznej w licz ie 9 o ób v tej liczbie Przewed liczący .

.,

.l

]. Powołuje się na tępuj cy skład Rad .polecznej działającej prz arnodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ko e:

l) Przewodniczący - tarusta Powiatu
2) Członkowi .:
a) Hanna Kaftan ~przedsta iciel Wujewody Wielkopolskiego,
b) Arleta Górnik - Przedstawicie] Rady Powiatu Kolskiego,
c) Maciej awrocki - Przedstawicie] Rady Powiatu Kolskiego
d) Łukasz Króla ik ~PI'Z d tawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
c) Alicja Wapiń ka - Przedstawi iel Rady Powiatu Kolski go,
t) Marek Ban' . zewski - Przedstav ieiel Rudy Powiatu Kolskiego,
g) Wcjciech Jabłoński - Przedstawicie l Rad Powi atu K iskiego.
h) Lilla Urbanisk - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego.



§4

2- Zwołuj ię pierwsze po iedzenie nowo powołanej Rady połecznej przy : ZOZ v ole na
dzień 31.05,2019r. w godzinach 13. 0·]4. O.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza si Zarządov iPowiatu iD- rektorowi a nodzi Inego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

rad moc u hwała Nr Vm/62/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2'01- roku iUchwała
_ r XVII li 112016 Rady Powiatu Kol. kiego z dnia 28 -t cznia 2016 roku,

'7

Uchwała wchodzi. w z~ci z dniem podjęcia.



lIZJl admeuie
do Uchwały rX/68/2019
RJldy Powiatu Kolskiego
z dnia 31 maja 2019 roku

a podstawie art, 48 ust.S ustawy z dnia] 5 kwietnia 2011 T, o działalnoś ci leczniczej

(j.t.: Dz .. Z 20181",. poz.2190 z zm.}, Rad społeczną powołuje, odwołuje izwołuje pierw z

posiedzenie podmiot, który utworzy] ten zakład. Zgodnie z przepisami art. 48 ust.ó w skład Rady

'połecznej wchodzą jako przewodniczący Starosta Powiatu, jako członkowie przedstawiciele

wybrani przez Radę Powiatu w liczbie uieprzekraezajaecj 15 osób.

Zgodnie z § 18 ust 5 '_tatutu Sanrodzi lncgo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej v

Kole kad ncja Rady Społ cznej trwa 4 lata.

Przed tawiciel Wojewody został wyznaczony pismem z dnia 15maja 2019 roku

w związku z powyższym koniecznym iuzasadnionym je t pod] cie niniejszej u hwały.

Sylmester Chęcińsk~
Wicestaro~u

wiz STAROSTY
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