
chwała l r X 174/2019
Rady Powiatu Kolski go
z dnia 31 maja 20J9r.

w prawie pewołania Komisji konkur: owej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na" lonicnie kandydat« na tano"'d,,ku D. rektora li.lIiOdzi IlJcgo Publieznego
ZakJadu Opieki Z:dro otnej w Koje

Na podstawie art, 12 pkt li u tawy z dnia czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym j ..t
Dz.U z 20 ł 9r. poz. 51] ), art, 49 ust ł pkt 1 i ust.2 u ta..., z dnia 15 kwi tnia 20] l roku o
działalności leczniczej j.t: Dz.U z 20] 8r. poz., 2190 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 i§tO pkt. l rozporządzenia.
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 201 r. w prawi posobu przeprowadzania konkursu na niektór
stanowi ka kierownicze W podmiocie lecznicz 'm niebęd cym przedsiębiorcą (j.t: Dz.U z 2018r.
poz.393 ) uchwala się. co następuje:

§ l

PO\ ołuje się Korni ję konkursową w- elu wyłonienia kandydata na stanowisko D r która
Samodzielnego Publicznego Zakładu Dpi ki Zdrowotn j w oJe w następującym składzi :

1) przedstawiciele podmiotu tworzącego:
a) )"1\ -. ter Chęciński - Przewodnicząc.
b) Artur Szafrański ~człon k
c) Lilla Urbanlak - członek,
d) Lech Split r - członek,
e) Andrzej Kr giel - lekarz - złonek,

1) przedstawiciel Rady Społecznej podmiotu lecznic z go:
a) Arieta Górnik - członek,

§2

Wykonanie uchwały po ierza się Zarządowi Po latu Kolskiego.

§

Uchwała wchodzi "" życic: z dniem podjęć '3.



do, Uchwały Nr Xl 74/2019
Ra d P owiatu Kolskiego

z dnia 31 maja 20ł9r.

tosownie do treści art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 19981". o samorządzie powiatowym
( tj. Dz. 2019r., poz. 51 l), Rada Powiatu podejmuje uchwały v sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji Rady Powiatu. Natomiast zgodnie z art, 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2m l roku
o działalności leczniczej ( j.t: Dz.U z 2018r.. poz., 2190) oraz 3 ust.1 i §10 pkt.I rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 20l2r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierov nicze w podmiocie ] czniczym nieb dącym przecisi biorcą. (Dz. z 2018r.,
1'02.393 ) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyłania się w trybie
konkursowym, który ogłasza podmiot tworzący. Z uwagi na fakt, że rozwi zano stosunek pracy z
dotychczasowym dyrektorem zpitala stanowi ko 10 jest nie obsadzone. W tym stanic faktycznym
po stał ustawowy obo viąze ob adzeula tanowi a Dyrektor-a w drodze konkursu, któ y
przeprowadza komisja konkursowa powołana w składzie określonym zgodnie z cytowanymi wyżej
przepisami rozporzadz nia z dnia 61lUt:gO 2012r.

Rada Społeczna Uchwałą Nr 1IlW2019 z dnia 31 maja 20 i9 roku wskazała swojego przedstawiciel
do wlw Komisji konkursowej .

• tąd podjęcie ni niej s ej uchwały jest konieczne i uzasadnione,

..,/z ..,TAit ""\_S~'"_---
Sylwcs ter""'Chęó ń.~kj

Wicestarost1l
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