
 

Uchwała Nr 62.VI.2019  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 lipca 2019 r.  

w sprawie zawarcia umowy w formie kontraktu menedżerskiego na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w zw. z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Z dniem 1 sierpnia 2019 roku nawiązuje się umowę w formie kontraktu menedżerskiego 

z Panią Beata Andrzejewską na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -       /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -        /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  -        /-/                                             

4. Członek Zarządu Powiatu  -        /-/                                            

5. Członek Zarządu Powiatu  -        /-/ 

                               



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 62.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 lipca 2019 roku 

w sprawie zawarcia umowy w formie kontraktu menedżerskiego na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie  

 

 

Uchwałą Nr VIII/44/2019 z dnia 14 maja 2019 r. Rada Powiatu Kępińskiego powołała 

komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. W dniu 17 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji konkursowej, podczas którego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 

Komisja konkursowa wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w osobie  Pani  Beaty Andrzejewskiej. Pismem z dnia 17 

lipca 2019 r. Przewodniczący Komisji konkursowej poinformował Zarząd Powiatu Kępińskiego                

o ww. wyborze.  

Zgodnie z 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto, z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) wynika, że 

kompetencję do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem podmiotu 

leczniczego niebędącego przedsiębiorcą posiada podmiot tworzący. W związku z tym, właściwym 

organem do zawarcia umowy w formie kontraktu menedżerskiego z  Panią Beatą Andrzejewską jest 

Zarząd Powiatu Kępińskiego.  

 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały o zawarciu umowy w formie kontraktu 

menedżerskiego z Panią Beatą Andrzejewską znajduje uzasadnienie.  

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

        /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

 

 


