
UCHWAŁA NR XXVII/282/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie przy ul. Wojska Polskiego 20 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 711) w zw. z § 3 ust. 1 oraz § 10 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 430) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie przy ul. Wojska Polskiego 
20 w następującym składzie: 

1) Joanna Mucha – przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

2) Ewa Nowak – przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

3) Urszula Milka – przedstawiciel podmiotu tworzącego (lekarz), 

4) Barbara Gola – Przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Porębie. 

2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Urszulę Milkę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 711) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
przeprowadza się konkurs na stanowisko m.in. kierownika, który ogłasza podmiot tworzący. 

Uszczegółowienie powyższych regulacji zawarte jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 430), zwane dalej również 
„Rozporządzeniem”. Zgodnie z § 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia konkurs przeprowadza komisja 
konkursowa powołana przez właściwy podmiot. 

Zgodnie z przepisami § 10 pkt 1 Rozporządzenia, w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy 
stanowiska kierownika podmiotu leczniczego w skład komisji konkursowej wchodzą: 

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

b) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego, 

c) przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej 
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli podmiot leczniczy zawarł z nią 
umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

W niniejszym przypadku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie nie zawarł 
umowy, o której mowa w § 10 pkt 1 lit. c Rozporządzenia.
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