Zarządzenie Nr 39/2008
Wójt Gminy Ciepielów
z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika SP ZOZ w Ciepielowie oraz regulaminu pracy komisji
konkursowej

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 , poz. 408 , z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt.5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
kierownika SPZOZ w Ciepielowie w składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Artur Szewczyk – Wójt Gminy
2. Członkowie Komisji:
- Waldemar Czapla ,
- Wiesław Choroś,
- Andrzej Miller,
- Witold Chojak.
§ 2.
Zatwierdzam regulamin pracy komisji konkursowej w brzmieniu załącznika do
niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Ciepielów i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 39/2008
Wójta Gminy Ciepielów
z dnia 22 października 2008 roku

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA
SP ZOZ w Ciepielowie

§ 1.
Regulamin określa tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją,
powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Ciepielowie,
zwanego dalej kierownikiem.

§ 2.
1. Komisją kieruje Przewodniczący, powołany Zarządzeniem przez Wójta Gminy
Ciepielów.
2. Komisja ze swojego grona wybiera Protokolanta, który sporządzi protokół z
przebiegu konkursu.

§ 3.
1. Uchwały Komisji są waŜne, jeŜeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co
najmniej 2/3 jej członków.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym z
zastrzeŜeniem § 8 .
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 4.
1. Do konkursu, aby był waŜny, musi zgłosić się co najmniej jeden kandydat.
2. Konkurs odbywa się dwuetapowo.
3. O terminie konkursu kandydatów, którzy złoŜyli oferty zawiadamia
Przewodniczący Komisji na piśmie lub bezpośrednio poprzez ogłoszenie o konkursie z
oznaczeniem daty i miejsca konkursu.

§ 5.

1. W pierwszym etapie konkursu, przeprowadzanego z udziałem kandydatów,
członkowie Komisji zapoznają się ze złoŜonymi przez kandydatów dokumentami i
sprawdzają, czy kandydaci spełniają formalne kryteria określone Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
/Dz. U. Nr 44, poz.520 z późn. zm./.
2. Kandydaci nie odpowiadający kryteriom, o jakich mowa w ust. 1, nie mogą
przystąpić do drugiego etapu konkursu, o czym powiadamiani są ustnie przez członków
Komisji.
3. W razie rozbieŜności wśród członków Komisji, co do posiadanych przez
kandydatów kwalifikacji formalnych, komisja rozstrzyga je w drodze głosowania.

§ 6.
1. Drugi etap postępowania konkursowego polega na ocenie merytorycznej
kandydatów, poprzez przeprowadzenie z nimi rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.
2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swój program
kierowania Ośrodkiem.
3. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest zapoznanie się przez Komisję z
predyspozycjami i umiejętnościami kandydatów oraz ich wiedzą fachową gwarantującą
prawidłowe funkcjonowanie i prowadzenie Ośrodka.
§ 7.
Po zakończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 6,
Komisja przystępuje do głosowania.
§ 8.
1 . Głosowanie w celu wyłonienia kandydata na kierownika jest tajne.
2. KaŜdy członek komisji dysponuje jednym głosem .
3. Członkowie oddają głos na kartkach do głosowania ostemplowanych pieczęcią
podmiotu ogłaszającego konkurs, zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności
alfabetycznej, przygotowanych przez Przewodniczącego Komisji.
4. Wybór dokonywany jest poprzez pozostawienie nieskreślonego nazwiska
wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów.
5. Głosowanie jest niewaŜne w razie:
1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niŜ jednego kandydata,
2) nie dokonania Ŝadnych skreśleń.
6. Głosy niewaŜne nie są brane pod uwagę.
7. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest waŜna i traktowana
jest jako odrzucenie wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
8. Konkurs jest rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyska w głosowaniu
bezwzględną większość oddanych głosów.

9. W przypadku, gdy Ŝaden z kandydatów nie uzyska większości głosów Komisja
przeprowadza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą
ilością uzyskanych głosów.
10. JeŜeli
nierozstrzygnięty.
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§ 9.
1. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Ciepielów ogłasza
w ciągu trzech dni nowy konkurs.
2. JeŜeli w wyniku dwóch kolejnych konkursów nie zostanie wyłoniony kandydat
na stanowisko kierownika, kandydata na stanowisko Kierownika SPZOZ wyłania Wójt w
drodze bezkonkursowej.
3. Wybór kierownika w kolejnym Konkursie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jest dokonywany przez Komisję w tym samym składzie osobowym.

§ 10.
Z czynności komisji
i Przewodniczącego Komisji.
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§ 11.
Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji, które uzyskali w trakcie uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 12.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk

