
Uchwała Nr 165.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 12 kwietnia 2017 

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w zw. z  art. 32 § 1 i 36
2
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rozwiązuje się umowę o pracę z Panem Andrzejem Jackowskim zatrudnionym na stanowisku 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zwalnia się Pana Andrzeja Jackowskiego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za 

przedmiotowy okres. 

§ 2 

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Witold Jankowski     /-/                     

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Grażyna Jany                                               

3. Członek Zarządu Powiatu  -   Michał Błażejewski /-/                                             

4. Członek Zarządu Powiatu  -   Krystyna Możdżanowska    /-/                                             

5. Członek Zarządu Powiatu  -   Zenon Kasprzak   /-/  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 165.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 12 kwietnia 2017 

 

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem terminu wypowiedzenia z dyrektorem 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

 

 

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Zdrowotnym w Kępnie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638) w zw. z uchwałą Zarządu 

Powiatu Kępińskiego nr 86/V/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, zmienionej uchwałą nr 95/V/2016 z 

dnia 12 lutego 2016 r. powołującą zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ujawnione zostały liczne nieprawidłowości w 

zarządzaniu jednostką, zagrażające jej prawidłowemu funkcjonowaniu, polegające m. in. na naruszeniu praw 

pracowniczych oraz niezgodnym z obowiązującym ówcześnie Regulaminem organizacyjnym jednostki 

przeprowadzeniem konkursu na stanowisku pełnomocnika ds. jakości.  

Ponadto, o nienależytym wykonywaniu przez Dyrektora Szpitala obowiązków wynikających m. in. 

ze Statutu SPZOZ w Kępnie, w szczególności nienależytym sprawowaniu kierownictwa i nadzoru nad 

działalnością Zakładu (§ 12 pkt 1 Statutu), braku dbałości o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry (§ 12 

pkt 5), nieprawidłowym sprawowaniu nadzoru nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych (§ 12 pkt 

8) świadczą również skargi składane przez usługobiorców do Zarządu Powiatu Kępińskiego na jakość 

świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie.  

Powyższe, jak też podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a k.k. i art. 220 § 1 k.k. 

implikuje utratę zaufania do osoby kierującej przedmiotową jednostką organizacyjną powiatu oraz uzasadnia 

brak spełnienia oczekiwań pracodawcy w stosunku do osoby zajmującej kierownicze stanowisko.  

W związku z powyższym, podjęcie uchwały o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, 

znajduje uzasadnienie.  

 

 

 

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                             /-/ WITOLD JANKOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 


