Uchwała nr  2485/185/IV/ 2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 11/09/2012 roku

w sprawie:
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) 
w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwala:

§ 1
Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu poprzez nadanie § 5 brzmienia:
”1.        Rada Społeczna na bieżąco inicjuje i opiniuje zagadnienia wynikające z potrzeb Zarządu     Województwa Śląskiego i doradza Dyrektorowi jednostki  w zakresie realizacji zadań bieżących zakładu. 
	Do zadań Rady Społecznej należy:

	przedstawianie Zarządowi Województwa  Śląskiego wniosków i opinii 
w sprawach:

	zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
przyznawania Dyrektorowi jednostki nagród,
rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem jednostki.
	przedstawianie Dyrektorowi  wniosków i opinii w sprawach: 

	planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
 kredytów bankowych lub dotacji,
 podziału zysku,
zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
regulaminu organizacyjnego. 
	dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,                       z wyłączeniem  spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej                                i Statucie jednostki oraz opiniowanie wniosków w sprawach, o których mowa                                  w uchwałach organów Województwa Śląskiego.”




§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1. Adam Matusiewicz			- Marszałek Województwa			..............................
2. Mariusz Kleszczewski		- Wicemarszałek Województwa		..............................
3. Aleksandra Gajewska-Przydryga	- Wicemarszałek Województwa		..............................
4. Aleksandra Banasiak		- Członek Zarządu 				..............................
5. Jerzy Gorzelik			- Członek Zarządu 				..............................

