Uchwała  Nr 1631/130/V/2016
Zarządu  Województwa  Śląskiego
z  dnia 04.08.2016 r.
w sprawie:

ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Kowalika p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa   (tekst jednolity: Dz.U.  z 2016 r.  poz. 486 z późn. zm.), art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) art. 46  ust. 3 w związku z  art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 618 z późn. zm.), art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2099) oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych uchwałą nr 478/351/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2006 r. ze zmianami.

            Zarząd Województwa Śląskiego 
                   uchwala: 
       			
§ 1

Ustala się Panu Krzysztofowi Kowalikowi p.o. dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego  w Katowicach, powołanemu uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1630/130/V/2016 z dnia            2016 r. następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego:
1)    wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6000,00 zł,
2)   dodatek funkcyjny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2400,00 zł,
3)   dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) dodatek specjalny w kwocie 1900,00 złotych za przeprowadzenie reorganizacji Szpitala     i przekształcenie Szpitala Kolejowego w Szpital Okulistyczny.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wojciech Saługa      		- Marszałek Województwa	             ..............................

2. Aleksandra Skowronek		- Wicemarszałek Województwa	 ..............................

3. Stanisław Dąbrowa                        - Wicemarszałek Województwa	 ..............................
	
4. Henryk Mercik         		 - Członek Zarządu Województwa     ..............................

5. Kazimierz Karolczak  		 - Członek Zarządu Województwa     ..............................

