
Uchwała Nr 74/419/2021 
Zarządu Powiatu w Parczewie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2020 r. poz. 295 z późn. zm) Zarząd 
Powiatu w Parczewie uchwala co, następuje: 

Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Nr 73/416/2021 Zarządu Powiatu w Parczewie 
z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w taki sposób, że pkt 6 
otrzymuje brzmienie: 

„Wymagane konkursem dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie parter pokój nr 28 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-15.30 lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Parczewie 
ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, 
adres ,numer telefonu kontaktowego oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP 
ZOZ w Parczewie". 
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20 maja 2021 r. do godz. 1530 ( decyduje 
data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Parczewie). 
Aplikacje , które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane". 

§ 1 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu Powiatu obecni na posiedzeniu: 

3. Sławomir Czech - Członek Zarządu 

2. Artur Jaszczuk - Wicestarosta 

1. Janusz Hordejuk -Starosta 

4. Piotr Denejko - Członek Zarządu 

5. Jan Makarewicz - Członek Zarządu 



UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały wynika z przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz przedłużeniu przez Ministra Zdrowia 

obowiązywania restrykcji o kolejny tydzień. Dodatkowo proponowana zmiana umożliwia 

dostosowanie tej części konkursu do zaleceń w związku z obowiązującymi stanem zagrożenia 

epidemicznego. 


