
Uchwała Nr XIII/80/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 października 2019r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora 
ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 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 2019 r., poz. 511 ze zm.) art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności 
leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) oraz § 10 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 393) 
 

Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wybiera się Pana Roberta Kieruzala na przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu 

komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

  



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XIII/80/2019 
Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 października 2019 r. 

 

W myśl art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na 
stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego przeprowadza się konkurs,                                     
w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem. 

W związku z zamiarem ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, dyrektor 
placówki Pani Beata Andrzejewska wystąpiła do Zarządu Powiatu Kępińskiego z prośbą o 
wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, która 
będzie przeprowadzała nabór na powyższe stanowisko.  

W przypadku konkursu na stanowisko zastępcy ds. medycznych zgodnie z dyspozycją 
§10 pkt 2, lit. g w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą podmiot tworzący wskazuje 
jednego przedstawiciela. Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 2 października 
zaproponował do składu komisji wydelegować Pana Roberta Kieruzala. Zaproponowana 
kandydatura została przedstawiona do zaopiniowania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej                     
i Pomocy Rodzinie. Komisja na posiedzeniu w dniu 10 października 2019r. zaopiniowała 
kandydaturę Pana Roberta Kieruzala pozytywnie.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 


