
ZARZĄDZENIE Nr 115.2022 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 30.12.2022 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz.559 ), art. 15, ust.l i ust. 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 
2020 r. poz.194 ze zmianami) oraz art.68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy 
(DZ.U. 2022, poz. 1510 ze zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 1 stycznia 2023 roku powołuję Pana Łukasza Jana Glimasińskiego na 
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.
2. Powołanie następuje na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 
31 grudnia 2028 roku.

§ 2. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki zatrudnienia zostaną określone odrębnym 
pismem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY 
Rawa Mi^Cwiecka

Michał Michalik



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 115.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), dyrektora 
instytucji kultury powołuje organizator na czas określony po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Dodatkowo, 
zgodnie z art. 15 ust. 5 cytowanej ustawy, organizator przed powołaniem dyrektora zawiera 
z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno 
-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa została zawarta 
z dniem .... W GOK w Matyldo wie nie działają związki zawodowe, co zostało 
potwierdzone przez Dyrektora pismem z dnia 20.12.2022 roku. Do wyznaczonego terminu tj. 
do 28.12.2022 roku żadne Stowarzyszenie zawodowe i twórcze właściwe ze względu na 
rodzaj działalności prowadzonej przez GOK w Matyldo wie nie przedstawiło opinii. 
Pan Łukasz Jan Glimasiński był Dyrektorem GOK w Matyldowie od 12.11.2019 roku. 
Posiada kompetencje i doświadczenie, które pozwolą na realizację działalności Statutowej 
oraz przyjętego Programu działania Instytucji.

WÓJT GMINY
Rawa

Michał


