
Zarządzenie Nr 72 /2015 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie im. T. Sygietyńskiego 

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

Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.), art. 15 ust. 1 i 6 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 

70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Odwołuję Panią Monikę Matusiewicz ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w 

Opocznie im. T. Sygietyńskiego z dniem 30 kwietnia 2015 r. 

2. Powodem odwołania Pani Moniki Matusiewicz z zajmowanego stanowiska jest naruszenie 

przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, a w szczególności: 

• art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

887), w związku z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w 

Miejskim Domu Kultury w Opocznie, w związku z tym, że środki publiczne nie wydawane były 

oszczędnie, gdyż nie kierowano ofert na dostawę wyżywienia, agencji ochrony i innych, do 

trzech wykonawców tylko do jednego; 

• naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721) poprzez 

zatrudnienie Haliny Wojtarek w godzinach nadliczbowych i święta mimo, że Helena Wojtarek 

ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności; 

• naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 111) poprzez nie przekazywanie w terminie odpisów na 

rachunek bankowy funduszu w latach 2012-2013. 

Zarzuty zostały sformułowane w oparciu o sprawozdanie audytowe z dnia 25 marca 2015 r. 

3. Ponadto odwołanie uzasadnione jest faktem odstąpienia od realizacji programu działania MDK 

stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych z dnia 17 

lipca 2014 r. oraz faktem iż od miesiąca sierpnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. nie zrealizowano zapisu 

pkt. 1 programu działania Miejskiego Domu Kultury w Opocznie na lata 2014-2019. 

-----~--



§ 2 1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 lipca 2015 r. 

2. W okresie wypowiedzenia jest Pani zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. 

3. Zobowiązuję Panią Monikę Matusiewicz do wykorzystania w okresie wypowiedzenia 

przysługującego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 18 dni, tj. w dniach 4 maja 2015r. do 27 maja 

2015 r. 

§ 3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani prawo do wniesienia 

odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania. 


