
ZARZĄDZENIE NR 20.2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 ze zm.), art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powierzam Panu Bartłomiejowi Domańskiemu pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stanisławowie pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, ul. Rynek 
31, 05-304 Stanisławów.  

2. Powierzenie obowiązków poprzedzone jest zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno-
finansowe działalności oraz program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie i następuje na 
okres od dnia 04 maja 2022 r. do czasu zatrudnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 
wyłonionego w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. 

§ 2. Na czas pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie udzielam Panu 
Bartłomiejowi Domańskiemu pełnomocnictwa w zakresie: 

1) zawierania umów cywilno-prawnych w przedmiocie spraw objętych strukturą działalności samorządowej 
instytucji kultury, a w szczególności: 

a) umów zleceń z osobami fizycznymi i prawnymi, 

b) zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki objętych planem 
finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, 

2) zawierania i rozwiązywania umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) podejmowanie zobowiązań tylko do wysokości limitów zabezpieczonych w planie finansowym jednostki, 

4) dysponowanie dotacją z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. 

§ 3. Podejmowanie wszelkich decyzji majątkowych wykraczających poza zakres określony w § 2 wymaga 
każdorazowej zgody Wójta Gminy Stanisławów. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stanisławów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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