
UCHWALA NR 439/XL/2018 

RADY MIEJSKIEJ w SEROCKU 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie miany w skladzie Rady Spoiecmej Samodzielnego Publicmego Zakladu 
Opieki Zdrowotnej w Serocku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqkie 
gminnym @z. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 201 1 r. o dzialalnoSci leczniczej @z. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz $16 ust. 
4 Statutu Samodzielnego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiqcego zalyvlik 
do Uchwaly Nr 209/XXV2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicmemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej 
w Serocku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

W skladzie Rady Spdecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 
w Serocku powdanej Uchwalq Nr 44Nl20 15 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 
2015 r. w sprawie powdania Rady Spdecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 
Zdrowotnej w Serocku dokonuje siq nastgpujqcej zmiany: 

8 1 pkt. 2 otrzymuje bmienie:  

,,2. Rafd Tyka czlonek Rady Spdecznej - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego" 

$2 

Wykonanie Uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

$3 

Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjecia i wymaga opublikowania w spos6b 
zwyczajowy przyjqty na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. 



UZASADNIEME 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 1 1 r. o dzialaholci leczniczej @z. U. 
z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebedqcym przedsiqbiorcq dziala 
rada spdeczna, kt6ra jest organem inicjujqcym i opiniodawczym podmiotu t w o w e g o  oraz 
doradczym kierownika. W sklad Rady Spdecznej dzialajqcej w podmiocie leczniczym 
niebedgcym przedsiqbiorcq, dla kt6rego podmiotem tworqcym jest samorqd gmimy 
wchodzi jako czlonek m.in. przedstawiciel wojewody - w podmiocie leczniczym 
niebqdqcyrn przedsiqbiorcq utworzonym przez jednostke samonqdu terytorialnego. 

Niniejsza inicjatywa wynika z cohiqcia przez Wojewode Mazowieckiego 
dotychczasowej delegacji do reprezentowania Wojewody w Radzie Spdecznej dzialajqcej 
przy samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Serocku i wskazania 
nowego przedstawiciela. 


