
RADA POWIATU  

W LESKU 

Uchwała Nr XLV.251.2022 

Rady Powiatu Leskiego 

z 18 listopada 2022 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.  

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1526), art. 49 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz § 3 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) 

 

Rada Powiatu Leskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, zwaną dalej 

komisją, w następującym składzie: 

1) Barbara Marszał-Juryś – członek komisji – przedstawiciel podmiotu tworzącego. 

2) Krzysztof Święch – członek komisji – przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz  

3) Anna Sawa – członek komisji – przedstawiciel podmiotu tworzącego 

4) Piotr Wątor – członek komisji – przedstawiciel podmiotu tworzącego 

5) Janusz Haftek – członek komisji – przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lesku 

 

§ 2. 

 Na przewodniczącego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku wskazuje się Barbarę 

Marszał-Juryś.  

 

§ 3. 

Tryb pracy oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na 

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. 

U.z 2021 r. poz. 430 )  

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leskiego. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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