UCHWAŁA NR XXXVII/223/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711)
oraz § 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 2021 r. poz. 430) Rada Gminy Borowie;
uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu w
poniższym składzie:
1.
2.
3.
4.

Wiesław Gąska
Marzena Nowak
lek. Zenon Wawrzyniak
Alicja Szaniawska

- przedstawiciel podmiotu tworzącego
- przedstawiciel podmiotu tworzącego
- lekarz, przedstawiciel podmiotu tworzącego
- przedstawiciel Rady Społecznej
§ 2.

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej Rada Gminy w Borowiu powołuje
Wiesława Gąskę Wójta Gminy Borowie wskazanego w § 1 pod pozycją 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska

Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.poz.711), konkurs na stanowisko kierownika
podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą ogłasza podmiot tworzący, czyli Rada
Gminy Borowie. § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz. U. z 20121 r.poz.430) przewiduje,
że do przeprowadzenia konkursu powoływana jest przez właściwy podmiot komisja
konkursowa. Jej powołanie wszczyna postępowanie konkursowe. Zgodnie z poglądem
przyjętym w orzecznictwie to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest władny
do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Skład komisji
konkursowej określony został w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W ramach
postępowania konkursowego przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia wskazują na
obowiązek podejmowania następujących po sobie konkretnych czynności wymienionych w §
4 tego rozporządzenia, obejmujących: opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową
regulaminu konkursu na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
stanowiącego załącznik do w/w rozporządzenia; opracowanie i przyjęcie przez komisję
konkursową projektu ogłoszenia o konkursie; ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania konkursowego; rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.
Powołanie komisji konkursowej stwarza podstawy do prowadzenia postępowania,
którego celem jest wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem, a następnie powołanie
tak wyłonionego kandydata na wolne stanowisko.
W związku z ustaniem z dniem 10.11.2021 r. stosunku pracy dotychczasowego
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, konieczne
jest przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ w
Borowiu. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

