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RADY POWIATU NOWODWORSKI EGO

z dnia 2O2O r

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji

konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego Centrum

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 12 pkt L1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2O2O r. poz. 920), art. 2 ust. l pkt 6 i art.49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

o działalności leczniczej (Dz. U. z2o2o r. poz. 295 z późn zm.) oraz W związku z 910 pkt 2 lit. g

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2oI2 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym

przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz.393 z poźn zm.),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

9r. Rada Powiatu Nowodworskiego Wyznacza Panią / Pana .. jako

przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.

Lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

9z. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego'

ss. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie zart.49 ustawy z dnia 15 kwietnia }oLLr. o działalności leczniczej(Dz. U.z2o2o r.

poz. 295 z poźn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się

konkurs na stanowisko zastępcy kierownika, W przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem.

Konkurs ten ogłasza kierownik podmiotu leczniczego' Stosownie do 510 pkt 2 lit. g

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 20LŻ r. w sprawie sposobu przeprowadzania

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym

przedsiębiorcą (Dz. U' z 2oL8 r. poz. 393 z poźn' zm.l, w składzie komisji konkursowej

uwzględnić należy przedstawiciela podmiotu tworzącego.

W związku z planowanym przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora

ds. Lecznictwa w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim,

Dyrektor placówki zwrócił się z prośbą o Wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego,

do składu komisji konkursowej.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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