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Uchwała Nr 363/2021

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

z dnia 13 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz odwołania go z zajmowanego stanowiska

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.295 z późn. zm.) art. 70 § 1 i 2, art. 362, art. 1671

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( t.j.Dz.U. 2020 r. poz.1320) Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się rezygnację Pana Dariusza Gałeckiego z funkcji Dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie i odwołuje się go z zajmowanego

stanowiska z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie się w dniu 1

maja 2021r. a zakończy w dniu 31 lipca 2021r.

§2. W okresie od dnia 14 kwietnia 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. zwalnia się Pana z obowiązku

świadczenia pracy.

§3. W  okresie wypowiedzenia od dnia 4 maja 2021r. do dnia 31 lipca 2021r. zobowiązuje się Pana

do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w ilości 36 dni (urlop zaległy i bieżący).

§4. Cofa się zgodę na wykonywanie pracy na stanowisku starszego asystenta na Oddziale

Ginekologiczno- Położniczym SPZOZ w Hrubieszowie.

§5. Cofa się zgodę na wykonywanie dyżurów medycznych, stacjonarnych na Oddziale

Ginekologiczno-Położniczym SPZOZ w Hrubieszowie.

§6. Cofa się zgodę na pełnienie dyżurów w gotowości pod telefonem. 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§8. Od niniejszego odwołania skutkującego rozwiązaniem stosunku pracy przysługuje odwołanie do

Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Zamościu Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  ul. Prymasa

Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość,  w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszej

uchwały.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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