
UCHWAŁA NR £63/2018 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie odwołania Macieja Wójcika ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 15 ust. 1, ust 6 pkt 3 i ust.7 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 862), a rt 70 §1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.) w zw. z § 9 pkt 2 Statutu Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/60/2007 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki 
organizacyjnej - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zmienionej Uchwałą 
Nr XXXV/199/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr VHI/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie 
utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej -  Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 
Ziemi Łowickiej i uchylenia Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne 
użytkowanie i § 4 ust. 3 oraz § 4 ust.5 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia wewnętrznego 
nr 1/2017 Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej z dnia 19 stycznia 
2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej, Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem 
polegającego na niewyznaczeniu pracownika do zastępowania w czasie swojej nieobecności 
(§ 4 ust. 3 oraz §4 ust.5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej) i doprowadzeniu w ten sposób do uniemożliwienia bieżącej 
działalności kierowanej jednostki, co stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, 
z dniem 5 stycznia 2018n odwołuje się Macieja Wójcika ze stanowiska dyrektora Centrum 
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia 
z dniem 5 stycznia 2018r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego:

Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki

Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki

Jacek Chudy -  Członek Zarządu
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Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia 2018r. Zarząd Powiatu Łowickiego otrzymał informację
0 zablokowaniu działalności finansowej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 
Łowickiej w Łowiczu w związku z nieobecnością dyrektora spowodowaną zwolnieniem 
lekarskim i niewyznaczeniem przez niego osoby do zastępowania*

W myśl § 9 pkt 2 Statutu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr ¥111/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
6 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Centrum 
Kultuiy, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej do obowiązków dyrektora należy 
w szczególności kierowanie działalnością Centrum oraz nadzór nad majątkiem przekazanym 
w zarząd i użytkowanie, a zgodnie z § 4 ust* 3 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, w czasie nieobecności dyrektor jest zastępowany przez 
wyznaczonego przez niego pracownika na podstawie pisemnego upoważnienia. Ponadto, 
zgodnie z § 4 ust.5 pkt 4 Regulaminu, dyrektor ma obowiązek zapewnić sprawne 
funkcjonowanie jednostki m.in. poprzez podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności 
pracowników.

Jak wykazało postępowanie wyjaśniające, dyrektor Maciej Wójcik nie wyznaczył 
do zastępowania go podczas jego nieobecności żadnego z pracowników ani w drodze 
jednorazowego upoważnienia ani też poprzez stałe powierzenie tego obowiązku w ramach 
zakresu czynności.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
1 prowadzeniu działalności kulturalnej (t*j. Dz*U. z 2017 r., poz. 862), dyrektor instytucji 
kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu 
z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, a wg ust.
7 w sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy art. 68-72 Kodeksu pracy. W myśl 
art.70 § 3 Kodeksu pracy odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa m.in. w art.52 tj. z powodu 
ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Zaniedbanie obowiązków przez dyrektora 
doprowadziło do paraliżu organizacyjnego kierowanej przez niego instytucji i stanowi 
zagrożenie dla jej funkcjonowania, w tym w zakresie dyscypliny finansów publicznych. 
Z powyższych względów konieczne jest niezwłoczne odwołanie dyrektora Macieja Wójcika.
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