
Zarządzenie Nr 32/2018 
Wójta Gminy Nadarzyn 
z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października  
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze 
zm.), po zasięgnięciu opinii związku zawodowego działającego w instytucji kultury oraz 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności 
prowadzonej przez instytucję, zarządzam co następuję: 

§ 1 

Powołuję Panią Kamilę Michalską na stanowisko Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury  
w Nadarzynie na czas określony 4 lat tj. od dnia 16 marca 2018 r. do dnia 15 marca 2022 r.  

§ 2 

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy  

/-/ Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Wobec wakatu na stanowisku dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie, na 

podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) jako Organizator powołuję Panią Kamilę 

Michalską na w/w funkcję, na czas określony 4 lat.  

Powołanie zostało poprzedzone zawarciem umowy o której mowa w art. 15 ust. 5 cyt. ustawy 

oraz wystąpieniem o opinie do: 

 Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Solidarni Nadarzyn” - KRS 0000717143 

 Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie - KRS 0000143804 

 Stowarzyszenia Seniorów Gminy Nadarzyn – KRS 0000721424 

 Fundacji Kultury Informacyjnej – KRS 0000196208 

 Stowarzyszenia K 40 – KRS 0000214644 

 Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” – KRS 0000084092 

 Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego Tęcza 

Doświadczenie oraz wysokie kompetencje Pani Kamili Michalskiej dają rękojmię właściwego 

zarządzania samorządową jednostką kultury. Ponadto, powołanie jest konsekwencją także 

wątpliwego proceduralnie oraz merytorycznie skrócenia kadencji Dyrektor NOK, dokonanej przez 

poprzednie tzw. komisaryczne władze Gminy, przy sprzeciwie licznych mieszkańców i środowisk 

kulturalnych.  

 

Wójt Gminy  

/-/ Dariusz Zwoliński 

 


