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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 295 i 567) oraz § 3 ust. 1 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 2018 r., poz. 393 i z 2019 poz. 2024) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Powołuje się  Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w następującym składzie: 

1) ……………………………………………. - przedstawiciel podmiotu tworzącego , lekarz; 

2) ……………………………………………. - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

3) ……………………………………………. - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

4) ……………………………………………. - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

5) ……………………………………………. - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 

6) …………………………………………....- przedstawiciel Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Gogolinie. 

§ 2.  Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się .................................................  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 295 i 567) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, przeprowadza się
konkurs na stanowisko kierownika tego podmiotu.

W § 3 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 i z 2019 poz. 2024) określono, że konkurs na stanowisko kierownika
w podmiocie leczniczym przeprowadza komisja konkursowa, powołana przez podmiot tworzący.

Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia w przypadku konkursu na stanowisko kierownika podmiotu
leczniczego w skład komisji wchodzą :

1) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wyższe wykształcenie, w
tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli
przewodniczącego komisji;

2) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego.

W związku z tym, że umowa zawarta z dotychczasowym dyrektorem podmiotu leczniczego

niebędącego przedsiębiorcą ulegnie rozwiązaniu w związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie stosunku

pracy za porozumieniem stron, przeprowadzenie konkursu jest konieczne.
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