
ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2022 
BURMISTRZA SZPROTAWY 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, 
poz.559 i 583), art. 15 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194), art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 
z 2020, poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162., z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Pana Andrzeja Kajfasza na stanowisko dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury 
w Szprotawie. 

2. Powołanie następuje na czas określony czterech lat od 1 maja 2022 r. 

3. Z dniem powołania wchodzi w życie umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie oraz programu działania Szprotawskiego Domu Kultury 
w Szprotawie. 

4. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania na stanowisku dyrektora Szprotawskiego 
Domu Kultury w Szprotawie z siedzibą w Szprotawie, ul. Mickiewicza 1 na czas określony, o którym mowa 
w ust. 2. 

5. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

 

   

Burmistrz Szprotawy 
 
 

Mirosław Gąsik 
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Uzasadnienie 

Z dniem 30 kwietnia 2022 r. upływa czas na który została powołana Pani Dyrektor Teresa Zima i w związku 
z zapewnieniem działania instytucji kultury wynikającym z przepisów prawa koniecznym staje się powołanie 
Dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie, odpowiedzialnego za realizację zadań w sposób i na 
zasadach określonych w Statucie Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie. 

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194), Dyrektora instytucji kultury powołuje 
organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających 
w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności 
prowadzonej przez instytucję. 

W związku z powyższym organizator  powołuje na dyrektora Pana Andrzeja Kajfasza. Opinia nie została 
wystawiona ze względu na brak związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję co jest 
potwierdzone pismem ze Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie oraz rozeznania Organizatora na terenie 
Powiatu Żagańskiego. 

Powołanie dyrektora  poprzedza zawarcie umowy, określonej w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Sporządziła: 

Iwona Stańczak 
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