
 

 

Uchwała Nr 197.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 września 2017 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

 

Na podstawie art. 6 i art. 8 pkt 10 ustawy  z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) w zw. z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie w wysokości 16.500,00 brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 3 

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  - Krystyna Możdżanowska  /-/                                             

4. Członek Zarządu Powiatu  -   Zenon Kasprzak   /-/                                             

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Michał Błażejewski     /-/                                     

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 197.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 września 2017 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

 

 

Uchwałą Nr 194.V.2017 z dnia 29 września 2017 r. Zarząd Powiatu Kępińskiego nawiązał umowę 

cywilnoprawną z Jakubem Krawczykiem – dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie – wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, rozstrzygniętego w dniu 25 

września 2017 r.  

W związku z tym, że do kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (art. 2 pkt 10 ustawy), zgodnie z art. 6 ww. ustawy w zw. z art. 46 ust. 3 ustawy o 

działalności leczniczej, podmiotem właściwym do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie jest Zarząd Powiatu Kępińskiego.  

Zgodnie z art. 8 pkt 10 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć sześciokrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

w czwartym kwartale 2016 r. (Dz.Urz.GUS.2017.3) wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 wyniosło 4.403,78 zł. 

Maksymalne wynagrodzenie nie może zatem przekroczyć kwoty 26.422,68 zł brutto.  

Pan Jakub Krawczyk wykonywać będzie obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie, a ponadto obowiązki przewidziane dla zastępcy dyrektora ds. medycznych. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Kępińskiego w powołanej wyżej uchwale nr 194.V.2017 wyraził zgodę na 

udzielanie przez Pana Jakuba Krawczyka świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy.  

 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały o ustaleniu miesięcznego wynagrodzenia Pana Jakuba 

Krawczyka w wysokości 16.500,00 brutto znajduje uzasadnienie.  

 

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                 /-/ WITOLD JANKOWSKI 


