
UCHWAŁA NR 366/2021 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) w związku 
żart. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), po uzyskaniu opinii 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego, Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Joannę Rolewską z dniem 16 sierpnia 2021 r. na stanowisko Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, na okres 7 lat.

§ 2. Mocą niniejszej uchwały nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania.

§ 3. Warunki wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone przez Starostę 
Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Józef Matysiak

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) organizator instytucji kultury może 
powołać na czas określony (od 3 do 7 lat) dyrektora instytucji kultury, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu 
na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

W dniu 02.08.2021 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego wyraziło pozytywną opinię 
w sprawie powołania Pani Joanny Polewskiej na Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 na okres 7 lat.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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