
 
 

 
UCHWAŁA NR 20/IV/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 12 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz .U. 2013. 594 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 6  pkt 2 lit. b  ustawy z dnia  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 z późn. zm.), Rada 
Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wskazuje się Panią Małgorzatę Stępkę jako kandydatkę Rady Miasta Podkowa Leśna  
do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  Szpitala Zachodniego 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej  

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
do uchwały Nr 20/IV/2015 

Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 12 lutego 2015 r.  

 
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

 

Z dniem 31 marca 2015 r. dobiegnie końca obecna kadencja Rady Społecznej przy SPS 
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim powołana przez Radę Powiatu 
Grodziskiego w 2011 r. Podkowę Leśną w tej Radzie reprezentuje była radna Rady Miasta 
Podkowy Leśnej VI kadencji Pani Anna Dobrzyńska-Foss. 

Zgodnie z art. 48. 1. ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
do zadań rady społecznej naleŜy: 
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, 
e) (uchylona); 

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. 
 
  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Podkowy Leśnej 

/-/ 
Renata Gabryszuk 

 
 
 
 


