
UCHWAŁA NR XLII.359.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego celem 
wyłonienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633) oraz w związku z §3, §5 i §10 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom (Dz.U. z 2021 r., poz. 430) Rada Gminy 
Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie 
w składzie: 

1. Dariusz Chruślak - przedstawiciel podmiotu tworzącego 

2. Alina Szczęśniak - przedstawiciel podmiotu tworzącego 

3. Aldona Osińska - przedstawiciel podmiotu tworzącego 

4. Oktawia Prasek - przedstawiciel podmiotu tworzącego 

5. Maria Puton-Kowalska - przedstawiciel podmiotu tworzącego - lekarz 

6. Jolanta Suligowska - przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Kowali-Stępocinie 

§ 2. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej Rada Gminy Kowala powołuje Alinę 
Szczęśniak wskazaną w §1 ust. 2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2022 poz. 633) konkurs na 

stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącym przedsiębiorcą ogłasza podmiot tworzący. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania Konkursu 

na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z roku 

2021 r., poz. 430) określa min. sposób przeprowadzania konkursu w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą na stanowisko kierownika, skład oraz tryb i warunki powołania i odwołania komisji 

konkursowej (§5 i §10 w/w rozporządzenia). Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie 

konkursowe. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w § 4 wskazuje postępujące po sobie konkretne czynności 

prac komisji w postępowaniu konkursowym. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w orzecznictwie to organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest władny do podjęcia uchwały w sprawie powołania 

komisji konkursowej na stanowisko kierownika.W związku z ustaniem stosunku pracy dotychczasowego 

kierownika SP ZOZ w Kowali-Stepocina, konieczne jest przeprowadzenie postępowania konkursowego na 

w/w stanowisko. Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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