
Uchwala Nr 0025^.^2022 
Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia 07 grudnia 2022 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole.

Na podstawie art 1 pkt. 16, art. 2 pkt. 10, art. 5 ust.l, art. 6 ust.l i art. 8 pkt 10 ustawy 
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(j.t.: Dz.U. z 2019r., poz.2136 ), uchwala się co następuje:

§1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Grzegorza Gibaszka - p.o. Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 16.000,00zł brutto (słownie: szesnaście 
tysięcyzłotych 00/100).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu i Członkowi Zarządu Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02 grudnia 2022 roku.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Uzasadnienie do
Uchwały Nr.0025JJ&M2022
Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (j.t.: Dz.U z 2019r., poz.2136 ) organem właściwym do ustalenia 
wynagrodzenia dyrektorowi jest organ założycielski dla tego podmiotu lub organ właściwy do repre
zentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia dla osób o których mowa w art. 8 pkt. 10 w/w ustawy, tj. 
kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie może przekroczyć sześcio- 
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wynagrodzenie to w IV kwartale 2021 roku wynosiło 6.220,80 zł.
Ustalone w Uchwale wynagrodzenie dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole jest zgodne z zapisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi i nie przekracza sześciokrotności powyższego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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