
UCHWAŁA NR 129/XI/19
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. - Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2190 ze zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany do Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu uchwalone Uchwałą Nr 23/2019 z dnia 
8 listopada 2019 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe w Nowym, Sączu, w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Roman Potoniec
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Załącznik do Uchwały Nr 129/XI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 20 grudnia  2019 r.

Zmiana Nr 1
do Regulaminu Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 

w Nowym Sączu

Wprowadzam  następujące  zmiany  w  Regulaminie  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, uchwalonym Uchwałą nr 15/2016

z dnia 25.10.2016 r.  Rady Społecznej  SPZOZ SPR,  a  zatwierdzonym Uchwałą  Nr 183/XIX/16 Rady

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25.11.2016 r.:

I. W §6 po ust. 3. Dodaje się ust. 3a. o następującej treści:

„3a.  Zawiadomienie,  o  którym  mowa  w  ust.  3  wysyłane  jest  w  formie  elektronicznej,  

na wskazane przez Członków Rady e-maile, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”

II. W §8 po ustępie 5 dodaje się ustęp od 6. do 9. o następującej treści:

„6.  W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  wymagających  bezzwłocznego  wyrażenia

stanowiska  przez  Radę  Społeczną,  w  celu  umożliwienia  SPZOZ  Sądeckiemu  Pogotowiu

Ratunkowemu  bieżącego  działania  w  związku  z  realizacją  zadań  statutowych  dopuszcza  

się  możliwość  podejmowania  uchwał  w  głosowaniu  korespondencyjnym  w  trybie

elektronicznym – drogą mailową przy zachowaniu następujących zasad: 

a)  do  oddania  ważnego  głosu  wystarczające  jest  udzielenie  odpowiedzi  na  wiadomość  

e-mail  i  wpisanie w jej  treści jednej z trzech możliwości:  ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ  

oraz wskazanie własnego imienia i nazwiska; 

b)  za głos  oddany w głosowaniu,  o którym mowa w ust.  6  pkt.  a)  uznaje  się odpowiedź

zwrotną  otrzymaną  w  terminie  wyznaczonym  przez  Przewodniczącego  Rady  Społecznej

liczonym od dostarczenia zawiadomienia na adres e-mail członka Rady Społecznej; 

c) brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub przesłanie jej po terminie jest traktowane

jako brak udziału w głosowaniu. 

7. Datą podjęcia uchwały jest data stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Społecznej,  

że uchwała została podjęta skutecznie, tzn. głos oddała, co najmniej połowa ogólnej liczby

członków Rady Społecznej. 
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8. Za techniczne przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w trybie elektronicznym,

w tym e-mailowe rozesłanie zawiadomień o konieczności podjęcia uchwały, odpowiedzialny

jest pracownika SPZOZ SPR wyznaczony przez Dyrektora. 

9.  O podjętych w trybie  korespondencyjnym uchwałach Przewodniczący  Rady  informuje  

na najbliższym posiedzeniu Rady.”

III. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.-Dz.U.
z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu uchwaliła swój regulamin dnia 25 października 2016 r. - Uchwała nr 15/2016.

Rada Społeczna SP ZOZ - SPR na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2019 r. uchwaliła zmiany do Regulaminu -
Uchwała nr 23/2019 polegające na wprowadzeniu możliwości zawiadamiania członków Rady o terminie
posiedzenia w formie elektronicznej oraz podejmowania uchwał w glosowaniu korespondencyjnym w trybie
elektronicznym - drogą e-mailową. Zamiarem przedmiotowych zmian jest usprawnienie procedur
umożliwiających wyrażenie opinii członków Rady Społecznej na tematy związane z bieżącym
funkcjonowaniem SP ZOZ - SPR w sytuacjach kiedy okoliczności powodują konieczność bezzwłocznego
wyrażenia stanowiska Rady Społecznej w celu realizacji zadań statutowych przez Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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