
ZARZĄDZENIE NR 32/2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie powołania Pana Tomasza Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.
z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 68 – 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 1 marca 2022 r. Pana Tomasza Pietrzyka na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.

§ 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 28 lutego 2027 r.

§ 3. Powołanie  powoduje  nawiązanie  stosunku  pracy  w Gminnym  Centrum  Kultury  i Sportu  na  okres
oznaczony w § 2.

§ 4. Powołanie  poprzedzone  jest  zawarciem  umowy  określającej  warunki  organizacyjno  –  finansowe
działalności oraz program działania.

§ 5. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnymi dokumentami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z póżn. zm.) „Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony
(...)”. Pan Tomasz Pietrzyk funkcje dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie objął w dniu 1 mar-
ca 2017r. W tym czasie wykazywał wiele inicjatyw i działań, które pobudziły aktywność kulturalną i sportową
mieszkańców gminy Żarów. Zorganizowanych zostało wiele przedsięwzięć, tj. koncerty, festiwale, zawody, które
przyczyniły się do integracji społecznej oraz promocji gminy Żarów na tle województwa dolnośląskiego.

Przedstawił bardzo rzeczowy i ciekawy plan działań na kolejne 5 lat funkcjonowania Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie. W ocenie organizatora pan Pietrzyk jest bardzo dobrym kandydatem na te stanowisko.
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