
UCHWAŁA NR 3444/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Panu Wojciechowi Marszałkiewiczowi pełnienia obowiązków 
dyrektora instytucji  kultury pod nazwą  Parowozownia  Wolsztyn. 
 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 16 a  ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.), 

w związku z uchwałą nr 2200/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 

2016 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których 

organizatorami są organy Województwa Wielkopolskiego , zmienionej uchwałą nr 3083 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2020 r., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje:    

 

§ 1 
 

1.Powierza się Panu Wojciechowi Marszałkiewiczowi pełnienie obowiązków dyrektora   

instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn do czasu powołania dyrektora tej 

instytucji kultury zgodnie z przepisami prawa, na okres nie dłuższy niż rok. 

 

2.Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne: 

 

- wynagrodzenie zasadnicze  8 500,00 zł, 

 

- dodatek funkcyjny             1 000,00 zł, 

 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
 

                                                                        § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Uzasadnienie  

do uchwały nr 3444/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

  z dnia 8 kwietnia  2021 r. 

 

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 5035/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 

marca 2018 r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Marszałkiewicza na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn, Pan Wojciech Marszałkiewicz 

powołany został na to stanowisko na czas określony, tj. od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 31 

marca 2021 r. włącznie. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 15 ust. 2  ustawy dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) 

zaszła potrzeba wszczęcia postępowania mającego na celu powołanie dyrektora instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn na nowy trzyletni okres kadencji. 

 

Mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne zawarte w cyt. wyżej ustawie dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 194 ze zm.) oraz statucie instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn a także  

konieczność zapewnienie ciągłości kierowania tą instytucją kultury, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego postanowił jak w § 1ust.1 przedmiotowej uchwały. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uważa się za zasadne. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 


