
Uchwala Nr.. .. ~LM.,.AG.. ,.2017
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie art. 47 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(j.t: Dz.U z 2016r., poz.1638 ze zm.) i art. 32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (j.t Dz.U z 2016r., poz. 814 ze zrn.), uchwala sic, co następuje:

§l

Wyraża się zgodę na udzielanie w okresie od dnia 03.04.2017 roku do dnia 02.04.2023 roku przez
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole świadczeń zdrowotnych
na stanowisku lekarza specjalisty w oddziałach SP ZOZ w Kole w wymiarze 1/4 etatu w rozkładzie
czasu pracy zależnym od potrzeb SP ZOZ w Kole w ramach wynagrodzenia określonego w
Uchwale Nr ... .o.J,5,",J .'5.)..0. .'... n.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr.. 1, ".A 5:1. . •.. 2017

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 2017roku

Zgodnie z art. 47 ust. l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działal ności leczniczej
( j.t: Dz.U z 2016r., poz.1638 ze zm.) "Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek praey na podstawie powołania,
umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać
świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim uwowa przewiduje taką możliwość. W takim
przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar
czasu pracy. "
Podmiot tworzący nawiązał z Dyrektorem SP ZOZ w Kole stosunek pracy i wyraził zgodę na
udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Wobec powyższego, konie czym było podjęcie uchwały w tej sprawie.
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