
Inicjatywa uchwałodawcza 

Zarządu Powiatu w Kętrzynie  

 
 

Uchwała Nr ….. 

Rady Powiatu w Kętrzynie 

z dnia ………………. 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 711; zm.: 1773) oraz § 3 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 2021 r. poz. 430),  

Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się komisję konkursową, celem przeprowadzenia postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w następującym składzie: 

1. Przedstawiciele Powiatu Kętrzyńskiego: 

1) ………………….   - przewodniczący 

2) ………………….   - lekarz 

3) ………………….  

4) ………………….  

5) …………………. 

6) …………………. 

2. Przedstawiciel Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu – ……………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym 
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Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 711; zm.: 1773) o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika, konkurs 

ogłaszany jest przez podmiot tworzący.  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 2021 r. poz. 430), konkurs na stanowisko kierownika 

przeprowadza komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący. W skład komisji 

konkursowej wchodzą: 

1) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających 

wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje 

spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji, 

2) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. 
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