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UCHWAŁA NR XXVI/713/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.  

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) 
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 2012 r., poz. 182) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXIII/608/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 roku w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż w § 1, pkt 2, ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

1. Członkowie: 

1) przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 

a) Katarzyna Belter 

b) Adam Habryło 

c) Dariusz Siwiński 

d) Wojciech Romanowski 

e) Jacek Sobczak 

 

§ 2.  

Powołanie Komisji Konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. 

§ 3.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr  XXVI/713/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 stycznia 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku.  

Zgodnie z zapisami art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przeprowadza 

się konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego. 

W związku z zatrudnieniem Pana Marka Czaplickiego na stanowisku Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno-

Kardiologicznego w Kowanówku od 16 stycznia 2017 roku, na czas określony do czasu rozstrzygnięcia konkursu 

na stanowisko dyrektora szpitala, zachodzi konieczność dokonania zmiany w składzie Komisji Konkursowej 

powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego 

w Kowanówku. Osobą wyznaczoną do składu komisji konkursowej jako przedstawiciel Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego jest Pani Katarzyna Belter. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


