RADA MIEJSKA
WŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR YII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie
Na podstawie art. 49 ust. l pkt. l i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z2018r. póz. 2190 i póz. 2219 oraz z 2019 r. póz. 492, póz. 730 i póz. 959) w związku z § 3 ust. l i §
10 pkt l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U z 2018 r. póz. 393) uchwala się, co
następuje:
§1.1. Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie w następującym
składzie:
1) Adam Muller - przedstawiciel podmiotu tworzącego,
2) Martyna Grzeczka - przedstawiciel podmiotu tworzącego,
3) Ryszard Lisiewski - przedstawiciel podmiotu tworzącego,
4) Marek Domżała - przedstawiciel podmiotu tworzącego (lekarz),
5) Genowefa Lubiszewska - przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie,
2. Na przewodniczącego komisji wyznaczyć Adama Muller.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z upływem czasu trwania umowy o zarządzaniu SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie przez
dotychczasowego Dyrektora, zaistniała potrzeba wyłonienia nowego dyrektora jednostki zgodnie z ustawą
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. póz. 2190) oraz rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U. z 2018 r. poz.393) w sprawie sposobu przeprowadzenia
konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w drodze
konkursu.
Zgodnie z § 3 ust. l ww. rozporządzenia do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy powołanie
komisji konkursowej.
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