ZARZĄDZENIE NR 393/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie powołania Pani Anny Bober-Tubaj na stanowisko dyrektora Muzeum Ceramiki
w Bolesławcu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r., poz. 645 i poz. 113; z 2014 r., poz. 379 i poz.
1072), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011 r., nr 207, poz. 1230) oraz art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję z dniem 1 listopada 2014 r. Panią Annę Bober-Tubaj na stanowisko dyrektora
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
2. Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na czas określony na okres 7 lat, od
dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2021 r.
3. Powołanie poprzedza zawarcie umowy, określonej w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).
4. Warunki wynagrodzenia określone zostaną odrębnie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Z mocy prawa tracą moc: uchwała Nr 902/02 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 24 stycznia
2002 r. w sprawie powołania Pani Anny Bober na stanowisko dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
oraz akt powołania nr Or.I.1130/125/05 z dnia 31.10.2005 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. JZ/GR
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Uzasadnienie
Z postanowień art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 207, poz. 1230)
wynika, że „dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, które nie stają się z dniem wejścia w życie
ustawy instytucjami artystycznymi, powołani na te stanowiska przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na czas nieokreślony pozostają na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia
w życie ustawy. W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizatorzy mogą
powołać te osoby na stanowiska dyrektorów na czas określony od trzech do siedmiu lat, bez
przeprowadzania konkursu. Niepowołanie na stanowisko dyrektora na czas określony jest równoznaczne
z odwołaniem dyrektora z upływem trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy”. Zacytowany przepis
odnosi się wprost do sytuacji Dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Pani Anny Bober-Tubaj.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Bolesławiec, po uzyskaniu pozytywnej opinii stowarzyszeń
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum
Ceramiki, tj. Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckiego
Towarzystwa Kolekcjonerskiego, Okręgu Wrocławskiego Związku Artystów Plastyków, Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Historycznego na Wydziale
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, podjął decyzję o powołani Pani
Anny Bober-Tubaj na stanowisko dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na okres 7 lat, od
1 listopada 2014 r. do 31 października 2021 r.
JZ/GR
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