
projekt 
UCHWAŁA Nr 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 
 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
 
Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
295 z późn. zm.) 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)  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ze składu komisji konkursowej powołanej uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Nr XIX/335/20 z dnia 24 lutego 2020 r.,  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w 
związku ze złożoną rezygnacją,  odwołuje się jej Przewodniczącego Stanisława 
Kruczka  - przedstawiciela Województwa Podkarpackiego, a w jego miejsce powołuje 
się Przewodniczącego ……………………………….. przedstawiciela Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 2 
 

W związku ze  zmianą wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały, w uchwale 
Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie § 1 pkt 
1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Przewodniczący - ....................................................................... – przedstawiciel 
Województwa Podkarpackiego;” 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
 
 
W związku ze złożoną rezygnacją przedstawiciela Województwa Podkarpackiego ze 

składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie  zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku. 

Zmiany polegają na odwołaniu ze składu komisji konkursowej jej Przewodniczącego 

Stanisława Kruczka - przedstawiciela Województwa Podkarpackiego i powołanie  

w jego miejsce nowego Przewodniczącego w osobie …………………..………..- 

przedstawiciela Województwa Podkarpackiego. 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


