
 
Zarządzenie NR 77/2014 

 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.11.2014r.  
 

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy  
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ. U. 
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 423 ) oraz art. 68 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( DZ. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm), zarządzam co następuje : 

 
 
 

1. Powołuję z dniem 01.12.2014r. Pana Sławomira Kucharczyka na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy na okres 7 lat od dnia 01.12.2014r do 01.12.2021 
r. 

 
2. Ustalam wynagrodzenie na podstawie ustawy o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz.U.  z 2014 r., poz. 423) , Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  z dnia 03.10.2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury 
(Dz.U. 2012, poz. 1105) oraz ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi ( DZ. U. 2000 Nr. 26 poz. 306 z późn zm.) o następujących 
składnikach: 

 
             - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset zł/; 
             - dotatek funkcyjny w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj: 
                w kwocie 840,00 zł /słownie: osiemset czterdzieści zł/; 
             - dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj: 
               w kwocie 560,00 zł /słownie: pięćset sześćdziesiąt zł/ 
 

3. Dyrektorowi przysługuję ponadto nagroda roczna na podstawie art. 10 ustawy o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ. U. 2000 Nr. 26 
poz. 306 z późn.zm.)  w wysokości nie niŜszej od jednokrotnego wynagrodzenia o którym 
mowa w art. 10.  

 
4. W przypadku odwołania dyrektora przed upływem kadencji określonej w niniejszym 

powołaniu z przyczyn innych niŜ raŜące naruszenie obowiązków pracowniczych 
dyrektorowi przysługuję odprawa w wyskości trzykrotnego wynagrodzenia o którym mowa 
w art. 12 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ. 
U. 2000 Nr. 26 poz. 306 z późn. zm.) 

 
5. Jednocześnie informuję iŜ czynności z zakresu prawa pracy ustawowo określone względem 

dyrektora wykonuje Wójt. 
 

6. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki ogranizacyjno – 
finansowe działaności instytucji, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
 
Załącznik: 
 
1. umowa organizacyjno - finansowa 
    


