
Uchwala N r..99.~~,.~.~....~lf.•..2()15
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 21 października 20] 5 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ Kole

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II roku o działalności leczniczej
(j.t.: DZ.lJ. z 2015r., poz.618 ze zrn.) oraz art. 32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (j.l.: Dz.U. z 2015r., poz.1445 ze zm.) uchwala sic, co nastepuje.

§1

Powierza się Panu Cezaremu Chmieleekiemu p e ł n i e n i e o b o w i ą 7. k ó w Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na okres trwania zwolnienia
chorobowego bądź dalszej, innej usprawiedliwionej nieobecności Pani Barbary Graczyk -Malińkiej
Dyrektora SP ZOZ w Kole, lecz nie dłużej niż do powołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
nowego dyrektora SP ZOZ w Kole.

§2

Nawiązuje się z p.o Dyrektora Panern Cezarym Chmieleckim stosunek pracy na podstawie powołania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie 7. dniem podjęcia.



"

Uzasadnienie
do Uchwały N r..9.QJ.5.1.~1.\5.5:•.. 20 15

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 października 2015 roku

Działając na podstawie przepisów art. 46 ust. 3 ustawy i art, 32 us1.2 pkt.S ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.: DI:.U. I: 2015r., poz.1445 ze zm.) i z uwagi
na potrzebę zapewnienia bieżącej i niczbędnej pracy SP ZOZ w Kole podczas nic dającej sic ustalić
czasowo nieobecności Pani Dyrektor SP ZOl, w Kole Barbary Graczyk -Malińskicj - zwolnienie
lekarskie od dnia 14.10.20 15r. oraz zwolnienia chorobowcgo Zastc,;pcy Dyrektora
ds. administracyjno gospodarczych, niezbędnym jest powierzenie pełnienia obowiązków
Dyrektora SP ZOZ w Kole w zakresie wskazanym w uchwale dotychczasowemu Zastcpcy
Dyrektora ds. Lecznictwa Panu Cezaremu Chmieleckiemu.

Brak wyznaczenia przez Panią Dyrektor, zgodnie /, dyspozycja § 15 Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole będącego załącznikiem do uchwały
nr XXIII/1 03/20 12 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku, SP 1,0'/, w Kole, osoby
upoważnionej do jcj zastępowania wraz z jednym z Zaste,;pców na okres vwolnicnia chorobowego
przypadający na czas zawierania, realizowania oraz przygotowywania sic Zakładu do umów,
czy kontraktów, m.in. z NFl" stał sic podstawą do pilnego podjęcia niniejszej uchwały.

Przedmiotowa uchwała ma na celu realizacje ustawowych zadań Powiatu Kolskiego
- podmiotu tworzącego w stosunku do SP ZOZ w Kole, określonych przepisami art. 121 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( j.t.: Dz.U. /. 20151'., poz.618 ze zm.),
które wskazują, iż podmiot tworzący, m.in. sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym
niebędącym przedsicbiorcą w zakresie zgodnością działań podmiotu leczniczego /, przepisami
prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak. i usta« owy obow iązek Pow iatu Kolskiego
zapewnienia ochrony zdrowia (art. 4 ust. l pkt :2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o sarnorządzie
powiatowym - j.t.: Dz.U. z 2015r .. poz.1445 ze 7111.) na terenie naszego powiatu. podjecie niniejszej
uchwały jest zasadne i konieczne.
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