
ZARZĄDZENIE Nr 222/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1, art 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹), oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.

194) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam  pełnienie  obowiązków  dyrektora  Staszowskiego  Ośrodka  Kultury  Pani  Annie  Gogoli

na okres od dnia 28 grudnia 2020 r. do czasu powołania dyrektora  Staszowskiego Ośrodka Kultury

wyłonionego w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, jednak nie dłużej niż do dnia 27 grudnia 2021 r.

§ 2

1.  Powierzenie  pełnienia  obowiązków,  o  którym  mowa  w  § 1  niniejszego  zarządzenia  powoduje

nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego

etatu.

2.  Warunki  pracy  i  płacy  oraz  zakres  obowiązków  i  uprawnień  zostaną  określone  w  odrębnych

dokumentach. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów

       /-/ Leszek Kopeć

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje

uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, natomiast w myśl  art 30 ust. 2 pkt 5

w/w ustawy do zadań wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych

jednostek  organizacyjnych.  Na  podstawie  art.  16a  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do czasu powołania dyrektora wyłonionego

w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie

fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a organizator może powierzyć pełnienie obowiązków

dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż do końca sezonu artystycznego następującego

po sezonie, w trakcie którego dyrektor został odwołany albo akt jego powołania wygasł - w przypadku

instytucji artystycznej oraz na okres nie dłuższy niż rok - w przypadku instytucji kultury innej niż

instytucja artystyczna. 

W związku z  wygaśnięciem powołania  dotychczasowego dyrektora  Staszowskiego Ośrodka

Kultury oraz rezygnacją wyłonionego w drodze postępowania konkursowego kandydata na dyrektora,

do  czasu  powołania  dyrektora   Staszowskiego  Ośrodka  Kultury  wyłonionego  w trybie  przepisów

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak

nie dłużej niż do dnia 27 grudnia 2021 r.,  za zasadne uznać należy powierzenie  pełnienia obowiązków

dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury wyznaczonej osobie tj. Pani Annie Gogoli.

 Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów

       /-/ Leszek Kopeć


