
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gardeja, dnia 19.10.2020 r. 

 

 

 

Sz.P. Zbigniew Duszyński 

Przewodniczący Rady Gminy Gardeja 

 

 

W odpowiedzi na wniosek Pana Przewodniczącego Rady Gminy Gardeja z dnia 

30.09.2020 r., który wpłynął do Urzędu w dniu 07.10.2020 r., dotyczący zorganizowania 

spotkania ze stronami petycji, Wójtem, Panią Kierownik oraz radcą prawnym, wskazuję, że              

w mojej opinii zorganizowanie w chwili obecnej takiego spotkania jest bezprzedmiotowe                

i nie wniosło by nic nowego do sprawy. Podkreślam, że temat SPZOZ w Gardei w ostatnich 

miesiącach wywoływał szereg negatywnych i niepotrzebnych emocji, w tym również w 

związku ze zwolnieniem lekarza POZ, który niewątpliwie był osobą zasłużoną dla naszej 

Gminy i naszych mieszkańców.  

Niezależnie od powyższego, nie ulega jednak wątpliwości, że Pani Kierownik była 

osobą uprawnioną do rozwiązania umowy (co wynikało wprost z jej zapisów i nie było 

związane z negatywną oceną pracy), mieszkańcom przekazano informację dotyczącą powodów 

rozwiązania umowy – przeprowadzenie konkursu na świadczenie usług zdrowotnych, który to 

wymóg wynika wprost z przepisów prawa, tj. art. 26 ust.1 ustawy o działalności leczniczej, a 

Wójt Gminy Gardeja ani Rada Gminy Gardeja nie mają żadnych podstaw prawnych do 

ingerowania w decyzje personalne Pani Kierownik SPZOZ w Gardei.  

Kierownik SPZOZ jest bowiem osobą uprawnioną do kierowania tym podmiotem oraz 

reprezentowania go na zewnątrz. Ponosi również odpowiedzialność za jego zarządzanie, jak 

również jest przełożonym pracowników tam zatrudnionych (art.2 ust.2 pkt.1) oraz art., 46 ust.1 

wyżej wymienionej ustawy). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, do zadań Kierownika 

należy m.in. zawieranie umów z pracownikami/zleceniobiorcami, ich negocjowanie, jak 

również rozwiązywanie. Obowiązujące przepisy prawa nie dają organom jednostek samorządu 

terytorialnego prawa od przejmowania kompetencji pracodawcy i decydowania w sprawach 

związanych z zatrudnianiem czy też zwalniania pracowników w SPZOZ.  

Wójt Gminy Gardeja nie jest organem właściwym w sprawie rozpatrywania petycji w 

sprawie zatrudniania/zwalniania lekarzy tudzież innego personelu  zatrudnionego w SPZOZ w 

Gardei. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, uważam, że od strony prawnej temat został 

już dostatecznie wyjaśniony. Zaznaczam również, że powyższe okoliczności były już 

wielokrotnie omawiane, chociażby na Komisjach Rady Gminy, posiedzeniach Rady Społecznej 

działającej przy SPZOZ w Gardei, jak również na ostatniej sesji Rady Gminy. Nie ulega 

wątpliwości, że również znaczny upływ czasu, tj. ponad 3 miesiące od dnia wniesienia petycji, 

jak również rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług POZ, przemawiają przeciwko 



organizacji takiego spotkania, które w mojej opinii nie wniosłoby nic nowego do sprawy,                     

a wyłącznie po raz kolejny mogłoby być powodem kolejnych nieprozumień dotyczących 

działalności SPZOZ w Gardei.   

 

  

Z poważaniem 

 

Wójt Gminy Gardeja 

Kazimierz Kwiatkowski 

 

Otrzymują: 

1) Adresat – 1 egz. 

2) a/a – 1 egz. 


