UCHWAŁA NR VI/26/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 48 ust.6 pkt 2 lit. b tiret drugi ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.2)) Rada
Miejska w Kożuchowie uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kożuchowie wybiera Pana Pawła Piotra Jagaska do Rady Społecznej
Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli na kadencję 2015 - 2018.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz.1318;
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz.
619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491, poz. 1626

Uzasadnienie
Zgodnie art. 48 ust.6 pkt 2 lit. b tiret drugi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy wybór przedstawiciela gminy do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
W związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Społecznej Wielospecjalistycznego
Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli należy
dokonać wyboru przedstawiciela Gminy Kożuchów na nową kadencję.
Podjęcie uchwały nie rodzi żadnych skutków finansowych dla Gminy Kożuchów.
W tym stanie faktycznym i prawnym uzasadnione jest podjęcie przez Radę Miejską
w Kożuchowie przedmiotowej uchwały.

