
BIULETYN INFORMACJI

PUBLICZNEJ Urząd Gminy Nadarzyn

Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2018 »

 

 

Zarządzenie Nr 14/2018

Zarządzenie Nr 14/2018

Wójta Gminy Nadarzyn

z dnia 26 stycznia 2018 roku

wsprawie odwolania Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 5 pkt 3 ustawyz dnia 25 października 1991 r. o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz art. 70
w zw. z art. 52 $ 1 pkt I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r.,

poz. 108 ze zm.),

$1

Odwołuję z dniem 26 stycznia 2018r. panią Kamilę Michalską ze stanowiska Dyrektora

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury ze skutkiem natychmiastowym — tj. bez zachowania okresu

wypowiedzenia.

$2

Przyczyną odwołania jest ciężkie naruszanie podstawowych obowiązków na zajmowanym

stanowisku i naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegające na

wielokrotnym bezpodstawnym odmawianiu udostępnienia informacji w trybie ustawy z dnia 6

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.),

przekraczaniu terminu na udzielenie odpowiedzi oraz pozostawaniu w bezczynności pomimo

kilkukrotnego uchylenia wydanych decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej przez

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, stwierdzeniem bezczynności przez

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz nałożeniem przez ten Sąd grzywny na

Dyrektora NOK w związku z naruszeniem 15 - dniowego terminu przekazania skargi wraz z

aktami.

$3

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy

pracownika.

$4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Dariusz Nowak
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