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UCHWALA NR ..QO.t5.j~....~.~.:l019..
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 06 lufego 2019 ruku

w sprawie: cofnięcia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektura Samodzielnego
Publiczncgo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kule.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 20] I r. o działaluości leczniczej
(tekst jedn. Dz. U. z2018 r. poz. 2190 z późno zm.") uchwala się, c I następuje:

§1.
Cofa się zgody Tl3 dodatkowe zatrudnienie przez Dyrekt, ru .łamodzi '111egn Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole IN niżej wymieniorrych podmiotach jako:

l. lekarz sądowy przy Sądzie Okręgow: in w Koninie,
biegły Sądu Okręgowego w Koninie.
lekarz rzeczoznawca KRUS o/Łódź,

4. lekarz uprawniony do badań rat owni ków gl rniczych przy Kopalni Soli .Kłodawa"
w Kłodawie.

5. lekarz w poradni diabetologicznej w Centrum Medycznym rVIULT1MED w Koninie,
6. lekarz udzielający świadczeń medycznych w AL[X-MED. w Kłodawie. AL l onO-ICL'i:l ::.

§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektora Sarnodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1\' Kole
do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Powiatu Kolskiego wypowiedz niu wskazanych
w § 1 umów stanowiących podstawy dodatkowego zatrudnienia.

* J.
Wykonanie uchwały powierza się Starościc i Wicestarościc Powiatu Kolski 'go,

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj. cia.
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Uzasadnienie do Uch" al) nr ... a015'o104.o.\'6.J''o19o 00o
Żarzadu Powiatu l(olsl{il't!o '- dnia IJ(, Illl!'~o 20 ie) roku

Zgodnie z art. 47 ust. :3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. I dziululuości Je .zniczej
(tekst jedn, Dz. U. 7. 2018 r. pozo 2190 Z późno ZI11.) ,.Klen wnik p drniotu leczniczego
niebędącego przedsiębiorcą nic może pod jmować innego zatrudnienia bez w rażonej
w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego".

Podmiot tworzący nawiązał z Dyrektorem Samodzieln 'go Puhliczncgo Zakładu Opieki
Zdrowotnej w J ole stosunek r racy i wyraził %gnrlę na dodatkowe zntrudme -ie.

Z uwagi na zastrzeżenia ciot czacc wyk, nywania obov,oi4Lk'(',W i l!! :J[U11{)\ ·is.ku Dyrek t -ra
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kol o 7,au~ldu Powiatu Kolskiego
cofa zgodę na dodatk we zatrudnienie.

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwaty jest w pcln: uza rudnione.
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