
Zalącznik do UchwaĘ Nr XDVl 1 1412012
Rady Gminy Gózd
z dnia 29.05.2012r

w sprawie zatwierdzenla Regulaminu Rady Społecznej
Gminnego ośrodka Zdrowiaw Goździe

Regulamin Rady Społecznej

Gminnego ośrodekZdrowia w Goździe

$ l.

Regulamin niniejszy określa organizację pracy' sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał
Rady' nl,anej dalej Radą Społeczną.

$2.

Rada Społecma działa na podstawie powołania Uchwałą Rady Gminy Gózd, niniejszego regulaminu,
statutu orźV powszechnie obowiąpujących przepisów prawą a w szczególności ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalnościlecmiczej (Dz.U.l12,poz.654 r.)

$3.

Pracami Rady Społecznej kieruje jej Przewodniczpy.
Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, zaĘpuje Wiceprzewodniezący, wybrany
spośród członków Rady Społecznej.

$4.

1. Rada Społeczrra obraduje na posiedzeniach.
2. Rada Społeczna zajmuje swoje stanowisko w forrnie uchwał, opinii, wniosków.
3. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w termina ch wymaczonych przez

PrzewodniczĄcego w miarę uzasadnionych potzeb w5mikających z realizacji zaóait
nałożonych przez Radę Społeczną.

4.Na pisemny wniosek Dyrektora Gminnego ośrodka Zdrowialub co najmniej % składu Rady
Społeczrej, przewodniczącyjest zobowiąpa'ny zyłołać posiedzenie wterminie a dni od daiy
złoŻęnia wniosku.

$s.

o terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Przewodniczący powiadamia
telefonicznie lub pisemnie członków najpózniej na 3 dni przed terminem posiedżeńia.
Przepis ust. 1 nie doĘczy sytuacji określonych w $ 4 ust. 2 regulaminu.
Zawiadomienie o posiedzeniu za'wieta porządek posiedzenią a w miarę potzeb także
informację o wyłozeniu pĄektów uchwał i innyclrmateriałów pozostających do wglądu u
Przewodnic7Ącego.
Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinna być wyjaśniona potrzeba
podjęcia uchwĄ oraz informacja o skutkach finansowych jej realizacji.
Przewodniczący moŻe zarządzió przesłanie materiałów, o których mowa w ust. 3, innym
osobom.
Członek Rady, który nie może wziąć |ńziału w posiedzeniu, ma obowią4ek
usprawiedliwienia swoj ej nieobecności u Przewodniczącego Rady Społecarej.
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$6.

1' Posiedzenie otwierą prowadzi, przerywa i zamykaPrzewodniczący.
2. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z ustalonym porządkiem.
3. Porządek posiedzenia moze obejmować w szczególności:

1 ) Przyjęcie protokofu z poprzedniego posiedzenią
2) Rozpatrzenie projektów i uchwał i podjęcie uchwał,
3) Wolne wnioski i informacje.

4. Zmiana porządku posiedzenia w jego trakcie, w tym poddanie pod głosowanie uchwał
nieobjętych zawiadomieniem wymaga większości2l3 głosów składu Rady Społecanej.

5. W posiedzeniach mogąuczestniczyó zaproszeni goście.

$7.

UchwaĘ Rady Społeczrrej sąpodejmowane na posiedzeniu.
Rada Społeczna podejmuje uchwĄ złłykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy składu Rady. W razie równej liezĘ głosów decyduje głos Przewodniczącego.
W uzasadnionych prrypadkach uchwĄ mogą być powzięte bez odbycia posiedzenią jezeli
Przewodniczący i wsryscy człoŃowie Rady Społecnej wyrtĄna piśmie zgodę na uchwałę,
która ma być powzięta.

$8.

Rada Społecma podejmuje uchwĄ w sprawach objęĘch porządkiem posiedzenia.
Podjęte uchwĄ opatruje się kolejnym numerem i daĘ.
UchwĄ podpisuj e Przewodniczący.

$e.

Głosowanie na posiedzeniach Rady Społecznej jest jawne, chyba że Przewodniczący zarządzi
głosowanie tajne.

$ 10.

Z posiedzenia Rady Społeczrrej sporządzany jest protokóŁ w którym odnotowuje się porządek
posiedzenią uchwĄ Rady Społecnrcj, ptzebieg posiedzenia i wyniki głosowań. Protokoł podpisuje
Przewodniczący.Z protokołu mogąbyó tworzone wyciągi zavłierające treść podjętych uchwal.

$ 11.

Członkom Rady Społecarej przysługuje prawo z$aszaniauwag do treści protokofu'

$ 12.

obsfugę administracyjno - techniczrą Rady Społeczrrej zapewnia Urząd Gminy w Goźldzię
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