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ZARZĄDZENIE NR 36/2011
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze 

zm.) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123 ze zm.) 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w składzie: 

1. Magdalena Jarosz Wawrzyńczak – Zastępca Wójta  przewodnicząca komisji 

2. Anna Misiak  członek komisji 

3. Barbara AnkowskaLis  członek komisji 

4. Stanisław Górniak  członek komisji 

5. Antoni Frania  członek komisji 

6. Anita Imiołek  członek komisji 

§ 4. Ustala  się  regulamin  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Gminnego  Centrum Kultury  i Rekreacji  w Konopiskach  , 
stanowiący zał. nr 2 do zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.
Załącznik nr 1
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.
Załącznik nr 2
Zalacznik2.pdf




Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 36/2011 


OGŁOSZENIE 


Wójt Gminy Konopiska  ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego 
Centrum  Kultury i Rekreacji w Konopiskach  


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać wykształcenie wyŜsze ,  
2) posiadać udokumentowany minimum 5 letni staŜ pracy, w tym 2 lata na 


stanowisku kierowniczym, 
3) posiadać umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem 
pracowników, 
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 
publicznych, 
5) znać zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad 
ekonomiczno-księgowych, 
6) dysponować wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudŜetowych 
środków finansowych na działalność kulturalną i rekreacyjną, 
7) przedstawią program ( wizję) działania samorządowej instytucji kultury z 
uwzględnieniem kosztów jego realizacji i źródeł finansowania . 
 


2. Wymagania dodatkowe : 
1) wykształcenie pedagogiczne , z zakresu administracji publicznej, 
zarządzania, 
2) kwalifikacje niezbędne do prowadzenia i kierowania świetlicami 
socjoterapeutycznymi, 
3) prawo jazdy kat. B, 
4) doświadczenie  z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
5) doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i 


rekreacyjnych, 
6) dyspozycyjność, odpowiedzialność. 


 
3. Zakres wykonywanych zadań: 


1) Zarządzanie Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach w celu pełnej 
realizacji zadań określonych w statucie. 


2) Kierowanie zakładem pracy  i reprezentowanie go na zewnątrz, 
3) Wykonywanie funkcji przełoŜonego wobec pracowników zakładu pracy, 
4) Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu pracy. 


3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m.in.: 
1) list motywacyjny, 
2) propozycje programowe dotyczące funkcjonowania instytucji, 
3) kwestionariusz osobowy, odpisy dokumentów stwierdzających posiadane 


wykształcenie , 
4) kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, 
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury, 
6) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie 


oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 







7) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz, U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami); 


8) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 


 


4. Oferty wraz z dokumentami naleŜy składać osobiście lub listownie w zaklejonych 
kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i 
Rekreacji w Konopiskach" w terminie do 15 lipca 2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 , 42-274 Konopiska, 


5. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności  GCKiR moŜna 
uzyskać w sekretariacie urzędu gminy , ul. Lipowa 5. 


6. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi Komisja 


Konkursowa w terminie określonym przez Wójta Gminy. O terminie i miejscu 
postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . 


8. Z wybranym kandydatem zostanie zawarty stosunek pracy na stanowisko Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji w wymiarze ½ etatu. 
9. Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 


Konopiska 
 











Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia  nr 36/2011 


REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO  
CENTRUM  KULTURY I REKREACJI W KONOPISKACH  


§ 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach 
przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją" w terminie określonym przez 
wójta gminy. 


§ 2 .Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń , w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w Dzienniku Zachodnim. 


§  3.  Pracami  Komisji  kieruje jej  przewodniczący,  który ustala szczegółowe  zasady 
postępowania kwalifikacyjnego. 


§ 4. Prace komisji są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 
składu. Udział przewodniczącego Komisji bądź jego zastępcy jest obowiązkowy 


§5.1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. 


2. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów: 


a) Komisja otwiera zamknięte koperty ze złoŜonymi ofertami i na podstawie 
dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o 
konkursie, 


b) Oferty złoŜone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych 
dokumentów oraz oferty, z których wynika, Ŝe kandydat nie spełnia wymagań 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są 
dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego, 


c) Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu 
do dalszego postępowania konkursowego oraz o przyczynie odrzucenia oferty. 


3. Z postępowania konkursowego dotyczącego oceny formalnej dokumentów i ofert 
sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności: 


a) skład Komisji; 


b) imiona i nazwiska kandydatów; 


c) informację o spełnieniu wymogów uczestnictwa w konkursie i o dokumentach 


załączonych przez kandydatów na ich potwierdzenie; 


d) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania 


konkursowego. 


4. W drugim etapie konkursu Komisja: 


a) przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do 
ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, biorąc pod uwagę w 
szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
GCKiR w Konopiskach, 







b) po rozmowie z kandydatami Komisja moŜe odbywać dyskusje. 
 
§ 6.1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami 
uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu wyłania kandydata na 
stanowisko objęte konkursem lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów. 


2. Wybór kandydata na stanowisko objęte konkursem następuje zwykłą większością głosów 
członków Komisji obecnych w czasie obrad. W przypadku równej liczby głosów oddanych na 
kandydata przez członków komisji o wyborze kandydata decyduje głos Przewodniczącego. 


3. Członek Komisji moŜe wstrzymać się od głosowania. 


4. KaŜdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos. 


5. Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie Komisji biorący udział w jej pracach. 


6. Przed podpisaniem protokołu kaŜdy z członków moŜe wnieść swoje zastrzeŜenia. 


§ 7. 1. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Wójtowi Gminy 
Konopiska. 


2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora GCKiR. 


3. Wyniki konkursu ogłasza się na stronach BIP Urzędu Gminy Konopiska. 
 









