
Uchwała Nr 34/13/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 stycznia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r.  

przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych 

zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1)

), art. 31a ust. 1 ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), § 86 ust. 3 Statutu Województwa 

Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385) oraz § 9 ust. 7 i 8 Zasad zatrudniania  

i wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr 658/348/14 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Zasad zatrudniania  

i wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 1507/394/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  

12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie w 2015 r. przez dyrektora 

Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze 

twórczym i artystycznym w tym Teatrze, w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za udział w każdym przedstawieniu: 1.100 zł.” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072.  


