
UCHWAŁA NR XLI/297/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru 
kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności 
leczniczej (j.t. Dz.U. z2021r., poz.711 ze zm.) i §10 pkt 2 lit. g rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 430) Rada Powiatu 
Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole wyznacza się przedstawiciela podmiotu 
tworzącego w osobie Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego i Dyrektorowi 
SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR XLI/297/2021 

RADY POWIATU KOLSKIEGO 
z dnia 25 czerwca 202Ir.

w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru 
kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Stosownie do treści art. 49 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. 
Dz.U. z2021r., poz. 711 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w którym kierownik 
nie jest lekarzem, przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika (zastępcy ds. lecznictwa). 
Konkurs ten ogłasza kierownik podmiotu leczniczego.

Zgodnie z§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (j.t. Dz.U. z2021r., poz. 430) powołanie komisji konkursowej, wszczyna postępowanie 
konkursowe. Mając na uwadze fakt, że w skład komisji konkursowej, zgodnie z §10 pkt 2 lit. g 
rozporządzenia, wchodzi m.in. przedstawiciel podmiotu tworzącego Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej wystąpiła do Rady Powiatu Kolskiego z pismem nr SPZOZ.DKP.73.25.2021r. 
z dnia 24.05.2021r. o wytypowanie przedstawiciela podmiotu tworzącego, do składu komisji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

KZEWODNICZĄCY 
dy Powiatu .Kolskiego✓ _ ----- ' o ‘ i

Marek Swatek
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