Uchwała Nr 127.266.2013
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 03 grudnia 2013 r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Nie uwzględnia się wezwania Pana Wiesława Kuzio – byłego Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do usunięcia przez Zarząd
Powiatu w Lesku naruszenia prawa, tj. uchylenia uchwały własnej Nr 121.253.2013 z dnia
30 października 2013 r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Powiatu w Lesku podjął uchwałę Nr
121.253.2013 w sprawie odwołania Pana Wiesława Kuzio ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ
w Lesku.
Przedmiotowa Uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem. Na gruncie ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie
wprowadzono wymogu, by odwołanie dyrektora SP ZOZ musiało być poprzedzone opinią
rady społecznej.
Wskazanie w art. 48 ust. 2 cytowanej ustawy katalogu spraw, którymi może zajmować
się rada społeczna określa jedynie granice jej aktywności, bez wprowadzenia formalnego
obowiązku konsultacyjnego (tak, M. Dercz, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz).
Zaznaczyć bowiem wypada, że ustawodawca nie przyznał radzie społecznej żadnych
kompetencji władczych wobec podmiotu tworzącego. Z tego też względu zwracanie się
o opinię w sprawach należących do zakresu działania rady jest prawem, a nie obowiązkiem
podmiotu tworzącego.
Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 lutego
2000 r., sygn. akt I SA 1603/99, LEX nr 53750 stwierdzając, że obowiązek przedstawienia
opinii na żądanie właściwego podmiotu nie jest równoznaczny z obowiązkiem zasięgnięcia
opinii przez ten podmiot. W uzasadnieniu powołanego orzeczenia słusznie wskazano, że
skoro ustawa nie określa sposobu rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem SP ZOZ, to
rezygnacja z opinii rady nie podlega ocenie w kategoriach normatywnych.
Wobec powyższego brak konsultacji z radą społeczną zamiaru odwołania dyrektora
SP ZOZ nie uzasadnia zarzutu naruszenia prawa.

