
 

 

Uchwała Nr 19.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dyrektorem Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 umowy –Kontrakt Menadżerski        

z dnia 02.10.2017 r.  

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie z Panem Jakubem Krawczykiem – Dyrektorem Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie porozumienia w brzmieniu nadanym w 

załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Kępińskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal                        /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Alicja Śniegocka                                    /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  - Krystyna Możdżanowska                     /-/                                            

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Marek Potarzycki                      /-/                                           

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Renata Ciemny           /-/                                          



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 19.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 31 stycznia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dyrektorem Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

 

 

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

umowę cywilnoprawną – Kontrakt menadżerski z Jakubem Krawczykiem – dyrektorem 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – wyłonionym w drodze 

postępowania konkursowego, rozstrzygniętego w dniu 25 września 2017 r.  

W dniu 21 stycznia 2018 r. Pan Jakub Krawczyk złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy 

za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co determinuje rozwiązanie stosunku pracy z dniem 

21.04.2019 r. Z uwagi na powyższe zaszła konieczność porozumienia się Stron w zakresu 

wykonywania przez Dyrektora obowiązków w okresie wypowiedzenia. Wobec tego, podjęcie 

uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

       /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POROZUMIENIE  

 

zawarte w dniu ............. .. r. w  Kępnie pomiędzy: 

 

Powiatem Kępińskim,  ul. Kościuszki 5 reprezentowanym, przez Zarząd Powiatu Kępińskiego,                  

w którego imieniu działają: 

Starosta – Robert Kieruzal 

Wicestarosta- Alicja Śniegocka 

zwanym dalej Powiatem   

a 

Jakubem Krawczykiem, zam. ul. Sienkiewicza 52, 63-600 Kępno,  

zwany dalej Dyrektorem 

zwani łącznie Stronami 

 

 

§1 

1. Dyrektor oświadcza, iż podtrzymuje oświadczenie woli z dnia 21.01.2019 r.                                        

o rozwiązaniu umowy - kontraktu menadżerskiego z dnia 02.10.2017 r. za 

wypowiedzeniem. 

2. Strony oświadczają, iż rozwiązanie umowy z dnia 02.10.2017 r. nastąpi w dniu 21 kwietnia  

2019 r.  

3. Strony ustalają, iż do upływu ww. okresu wypowiedzenia, Dyrektor będzie  zwolniony z  

obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

 

§2 

Zmiana niniejszego porozumienia umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§3 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 


