ZARZĄDZENIE NR 248
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego
do Spraw Rozwoju Służby Zdrowia
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) zarządza
się, co następuje:
§1
Ustanawia się Pana Jakuba Banaszka Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego
do Spraw Rozwoju Służby Zdrowia, zwanego dalej Pełnomocnikiem.
§2
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
1) analizowanie czynników rozwoju służby zdrowia pod kątem uwarunkowań społecznoekonomicznych województwa lubelskiego oraz przedstawianie Wojewodzie
Lubelskiemu wniosków w tym zakresie;
2) monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych w służbie zdrowia na terenie
województwa lubelskiego;
3) współpraca z Wydziałem Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w zakresie realizacji zadań dotyczących celowości inwestycji w sektorze zdrowia;
4) współpraca z podmiotami realizującymi zadania zdrowia publicznego w zakresie
rozwoju służby zdrowia na terenie województwa lubelskiego;
5) przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań na temat
rozwoju służby zdrowia w województwie lubelskim;
6) reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących
problematyki rozwoju służby zdrowia – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia
lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
7) przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych
działaniach z zakresu realizowanych zadań.
§3
1. Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega
Wojewodzie Lubelskiemu.
2. Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, ma prawo
zapraszać do współpracy pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie.
3. Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań,
o których mowa w § 2, zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie.
§4
Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojewoda Lubelski
/-/
Przemysław Czarnek
/podpisano elektronicznie/
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