UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna
do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym
Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Z dniem 31 marca 2019 r. upływa końca obecna kadencja Rady Społecznej działającej
przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim. Przedstawicielem miasta rekomendowanym w 2016 r. przez
Radę Miasta Podkowa Leśna był p. Andrzej Porowski - radny miasta VII kadencji, który z
upływałem kadencji rady gminy złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie
Społecznej. Starosta Powiatu Grodziskiego pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. zwrócił się do
Rady Miasta Podkowa Leśna z prośbą o wskazanie kandydata do składu Rady Społecznej.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
Zgodnie ze statutem Szpitala Zachodniego w skład Rady Społecznej wchodzą:
a) jako przewodniczący - starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
b) jako członkowie - przedstawiciel wojewody,
- przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 10 osób.
Mając powyższe na uwadze Rada Miasta powinna podjąć stosowną uchwałę i przekazać ją
Staroście Powiatu Grodziskiego.
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