
ZARZĄDZENIE Nr 103/B/2019
Burmistrza Miasta I Gminy Serock

z dnia 12 lipca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektortl
Samodzielnego PUbf1cznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Serocku

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działaloośclleczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2190 z późnozm.) w związku z §3 ust 1 i ust. 3, §4 oraz §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 2018 r., poz. 393) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z siedzibą w Serocku przy ul. Kędzierskich 2, zwanego dalej
.SPZOZ" w następującym składzie:

1. Przedstawiciele podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz:
1) Rafał Karpiński Przewodniczący,
2) Monika Ordak Członek,
3) dr Iwona Górska Członek,
4) Bożena Kalinowska Członek,
5) Mariusz Rosiński Członek.

2. Przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ: Teresa Krzyczkowska

§2

Powołanie Komisji Konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.

§3

1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu;
2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie;
3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego;
4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

2. Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności określonych w ust. 1.

§4
Zarządzenie wchodzi,w tycie z dniem podpisania.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.
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