
UCHWALA NR XJ75f2019

RADY POWIATU KOLSKIEGO

z.dnia 31 maja 2019'r.

v prawic vytyp'o vaaia przed hł' ieiela podn~iotu tworzącego 'W skład komisji konkursowe]

do ,~'boru kand data. na słano, LIw zaśtępe dyrektora do spra",r lecznietwa w

Samodzielnym l)ubUcznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na podsra je art. 12 pkt. ll u. tawy z dnia. 5 z rwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t, Dz.

U. z 20'19 r. poz. 511) związku z art, 49 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 20] h, o

działalności leczniczej (j.t, Dz.U. z 2018r. poz. 2190 Le zm.) i. :]0 pkt 2 lit, g Rozporządzenie

Ministra: Zdrowia iOpieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012r. w spra ,i sposobu przepro adzenia

konkursu na ni które stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebęd cym przedsiębiorcą

(j.t. Dx.U. z 20181'_poz. 393) Rada Powiatu Kol kiego uchwala. co następuje:

§1

W skład komisji onkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.

lecznictwa w amodziclnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole wyzna za

przedsta icicla podmiotu t orzącego w osobo e Wice taro ty 'ylwestra hęcińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Kolskiego iDyrektorowi amodzielnego

Publicznego Zakładu Opie iZdeowoine] 'IN Kole.

§3

Uchwała wchodzi \ Zycie z dniem podjęcia.
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za sad nienic

do chwały Nr 75/2019

Rady Powiatu Kol kiego

z dnia 31 m.llja 2019r.

Pełniaca obowiązki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakłe du Opieki Zdrowotnej

wystąpiła do Rady Powiatu Kolskieg o z pi rnern nr SPZOZ. DKP,73.026.20]"9', z. dnia 29.04,20 ·191",

w sprawie wytypov .•.ania przedstawiciela podmiotu tworzącego jako C7JO ka komis'] konkursowej

do przeprowadzenia post powania konkursów gu na stanowi ko zastępcy D rektora d ' leczni rwa

w •.p ZOZ w Kol " Konieczno' ć przeprowadzenia kon Uf 'U na w/w. rano rj ko podyktowane j 't

wymogami ustav owymi wynikającymi z art, 49 u L ] pkt 2 ustawy o działałnoś i 1.czni zej

1 10 pkt 2 hl. g Rozporządzenia Iinistra Zdrowia iOpieki Społe znej z dnia 6 lutego 20]2r. w

spra ie . posobu pez pro adzenią konkurs u na niektóre ·tanowlska kierownicze w podmie te

leczniczym nie będącym przedsiębiorcą

W związku z powyższym za. adne jest podj de niniejszej uchwał, -J

wiz STAROS'l ~
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