
UCHWAtA NR 75/321/14 

ZARZJ\DU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO 
z dnia 28 stycznia 2014 roku 

w sprawie wyratenia zgody na odwolanie zast�pcy dyrektora ds. dzialalnosci 
podstawowej Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i /zydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 

Na podstawie § 13 statutu Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i lzydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly nr 421/XXl/12 Sejmiku Wojewodztwa 
Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie nadania statutu Muzeum - Kaszubskiemu Parkowi 
Etnograficznemu im. Teodory i lzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, uchwala si�. co nast�puje: 

§ 1. Wyraza SiE;! zgodE;! na odwotanie Pana XXXXXXXXXXXXXX ze stanowiska zastE;!pcy 
dyrektora ds. dziatalnosci podstawowej Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. 
Teodory i lzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. 

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjE;!cia.



UZASADNIENIE 

W p1sm1e z dnia 15 stycznia 2014 roku dyrektor Muzeum - Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego im. Teodory i lzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - Pani 
Teresa Lasowa w zwiqzku z planowanym odejsciem na emerytur� Pana Tadeusza 
Sadkowskiego - zast�pcy dyrektora ds. dziatalnosci podstawowej tej instytucji wystqpita 
z prosbq o wyrazenie zgody na jego odwotanie ze stanowiska. 

Zgodnie z § 13 statutu Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i lzydora 
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zast�pc� dyrektora instytucji powotuje i odwoluje 
dyrektor w uzgodnieniu z Zarzqdem Wojew6dztwa Pomorskiego, co powoduje zasadnosc 
podj�cia niniejszej uchwaty. 

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej
na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1429).
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:
Ochrona prywatności osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie. 
Zakres wyłączenia:
Imiona i nazwiska osób wymienionych w anonimizowanym dokumencie.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności:
Bartosz Stachowiak




