
 

Uchwała Nr 36/95/2019 

Zarządu Powiatu w Oleśnie 

z dnia 15 listopada 2019 roku 

 

 

w sprawie : zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowisko dyrektora Zespołu 

                  Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 3 i art. 49 ust. 

6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190  

z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 5, art. 8 pkt 10 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. 2019, poz. 

2136 t.j.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom 

kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( Dz.U. 2003, Nr 

14, poz.139 z późn. zm.). 

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zatrudnia się Pana Andrzeja Prochotę wybranego w drodze konkursu na stanowisko  

dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 

19 listopada 2027 roku. 

2. Ustala się dla Pana Andrzeja Prochoty – dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 17.000 zł ( słownie: siedemnaście 

tysięcy zł).   

3. W razie rozwiązania umowy o pracę przez podmiot zatrudniający z innych przyczyn niż 

naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia przyznaje się odprawę  

w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.  

4. W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r.  

w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane      

osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( Dz.U. 

2003, Nr 14, poz.139 z późn. zm.) przyznaje się Panu świadczenia dodatkowe  

z tytułu zatrudnienia: 



- nagrodę jubileuszową przyznawaną nie częściej niż co 5 lat, 

- odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwaną dalej „odprawą pieniężną”.  

5. Upoważnia się Starostę Oleskiego do zawarcia umowy o pracę z dyrektorem Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz do 

wykonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 20 listopada 2019 

roku. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

1. Roland Fabianek      ………………………… 

2. Stanisław Belka      ………………………… 

3. Damian Hutsch      ………………………… 

4. Janusz Wojczyszyn     ………………………… 

5. Leszek Kałwak      ………………………….  

 


