
 Strona 1 

 

UCHWAŁA NR 3298/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań majątkowych 

przez Panią Agnieszkę Gibasiewicz, Dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z § 2 ust. 9 umowy w sprawie warunków organizacyjno-

finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury, zawartej w dniu 30 maja 

2018 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Panią Agnieszką Gibasiewicz przed 

powołaniem na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Panią Agnieszkę Gibasiewicz, Dyrektora Muzeum w Lewkowie – 

Zespołu Pałacowo-Parkowego, zobowiązań majątkowych, z których wynikać będą miesięczne, łączne płatności 

w wysokości wyższej niż 1/12 przychodów własnych, wynikających z planu finansowego ustalonego 

na bieżący rok budżetowy, w okresie pozostałym do zakończenia stosunku pracy z powołania, tj. do 1 czerwca 

2021 r. 

§ 2.  

Zgoda, o której mowa w § 1, dotyczy zaciągania zobowiązań szczegółowych dotyczących realizowanego 

przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy projektu inwestycyjnego w ramach WRPO 2014+ 

pn. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, w tym 

do ogłaszania przetargów, podpisywania, aneksowania, rozwiązywania oraz odstąpienia od umów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Pani Agnieszce Gibasiewicz, Dyrektorowi Muzeum w Lewkowie – 

Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3298/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Obowiązkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie określonym przepisami prawa, jest 

zapewnienie działania instytucji kultury, dla których samorząd Województwa Wielkopolskiego jest 

organizatorem. Artykuł 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

umocowuje zarząd województwa do kierowania, koordynowania i kontrolowania działalności 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) oraz zatrudniania 

i zwalniania kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Uchwałą nr 5356/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Panią 

Agnieszkę Gibasiewicz na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego 

na czas określony – 3 lat, tj. od 1 czerwca 2018 r. do 1 czerwca 2021 r. Zgodnie z treścią § 2 ust. 9 umowy 

w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania 

instytucji kultury, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Panią Agnieszką Gibasiewicz 

przed powołaniem jej na wyżej wymienione stanowisko, w okresie ostatnich 6 miesięcy objętych 

powołaniem Pani Gibasiewicz nie może zaciągać nowych zobowiązań, z których wynikają miesięczne, 

łączne płatności w wysokości wyższej niż 1/12 przychodów własnych, wynikających z planu finansowego 

ustalonego na dany rok budżetowy, chyba że Strony umowy postanowią inaczej. 

Pismem z 3 lutego 2021 r. Pani Agnieszka Gibasiewicz, w związku ze zbliżającym się zakończeniem 

okresu powołania na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego, 

wystąpiła o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej przetargu pn. Konserwacja, 

rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – wyposażenie meblowe 

i ekspozycyjne. 

W tym stanie rzeczy, w związku z realizacją przez Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy 

projektu inwestycyjnego w ramach WRPO 2014+ pn. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, celowym jest udzielenie zgody Pani Agnieszce Gibasiewicz 

na zaciąganie zobowiązań w ostatnich miesiącach objętych powołaniem na stanowisko dyrektora Muzeum, 

obejmujących ogłaszanie bieżących przetargów i podpisywanie umów dotyczących realizowanej inwestycji. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 


