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Projekt 

UCHWAŁA  Nr  XV/89/2019 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia  17 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łysomicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 oraz poz.1815), w związku z art. 49 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190, poz. 1629 oraz poz. 2219, Dz. U. z 2019 r. poz. 492, poz. 730 oraz poz. 959), 

w  związku z  §  3, § 5, § 10 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 2018 r. poz. 393, Dz. U. 

z  2019 r. poz. 2024) uchwala się, co  następuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy powołuje Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w  Łysomicach w poniższym składzie:  

1) Małgorzata Przyjemska  - przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz; 

2) Roman Wojda   - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

3) Piotr Pyrek   - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

4)   Bożena Stempska            - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

5) Emilia Zielińska    - przedstawiciel Rady Społecznej Sp. ZOZ; 

§ 2 

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej Rada Gminy powołuje 

Panią Bożenę Stempską wskazaną w § 1 pod pozycją 4 . 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                      Robert Kożuchowski 
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UZASADNIENIE 

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, kierownika wyłania się w trybie 

konkursowym. Dotychczasowy kierownik SP ZOZ w Łysomicach złożył w dniu  

26 listopada 2019 r. rezygnację ze stanowiska, w związku z tym powstał ustawowy 

obowiązek obsadzenia stanowiska kierownika w drodze konkursu. 

 

 

 

 
Przygotował:  

Marek Fiedler 


