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UCHWAŁA NR XXXV/880/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 25 września 2017 r. 

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Siekowo 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1638 ze zm.) oraz § 1 pkt. 1 lit. c i § 10 pkt 3 lit. e 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 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

 
Wyznacza się do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora 
Oddziału Psychiatrycznego Siekowo Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego 
w Kościanie jako przedstawiciela podmiotu tworzącego Panią Marlenę Sierszchulską – Dyrektora Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/880/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 września 2017 roku 

 

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Siekowo 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

Zgodnie z zapisami art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  przeprowadza się konkurs na stanowisko ordynatora. 

W związku z potrzebą ogłoszenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Siekowo 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Pan Marian Zalejski – 

Dyrektor Szpitala zwrócił się do Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą 

o wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia konkursu na wskazane stanowisko.  

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


