
 

 

 

Uchwała Nr XXXII/194/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 w związku z art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 

oraz § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Kępińskiego uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1  
 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie,  

w następującym składzie osobowym:  
 

1) Przedstawiciele podmiotu tworzącego:  

a) Witold Jankowski – członek komisji, 

b) Magdalena Osada – członek komisji, 

c) Zbigniew Bera – członek komisji (lekarz), 

d) Jolanta Jędrecka – członek komisji - Radna Rady Powiatu Kępińskiego, 

e) Stanisław Baliński – członek komisji –Radny Rady Powiatu Kępińskiego –  

 

2) Przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej: 

Roman Wojtysiak – członek komisji. 

 

§ 2  
Na przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie wskazuje się 

Pana Witolda Jankowskiego.  

 

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.  
 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXII/194/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

 

Zgodnie z art. 49 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej, w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na 

stanowisko kierownika i konkurs ten ogłasza podmiot tworzący.  

 

Do przeprowadzenia procedury konkursowej powoływana jest komisja konkursowa, której 

skład osobowy określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w 

sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Kompetencję do powołania komisji konkursowej ma 

organ stanowiący podmiotu tworzącego.  

 

Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe, a w szczególności opracuje  

i przyjmie regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie, rozpatrzy zgłoszone 

kandydatury i wybierze kandydata na stanowisko objęte konkursem.  

 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zwolnione zostanie stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Tym samym, w myśl § 3 ust. 2 i 3 

rozporządzenia Ministra Zdrowia powołanego w podstawie prawnej uchwały, wejście w życie 

uchwały określono na tenże dzień. 

 

Mając na względzie konieczność wyboru kierownika podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą i nawiązania z nim stosunku pracy, a co za tym idzie zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania ww. jednostki, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 
 


