
ZARZĄDZENIE NR 74/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012.poz. 406) i § 8 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 
stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/V/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 czerwca 2007 r. Nr 100, poz. 2040) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach. 

§ 2. Ustalam treść „Ogłoszenia o konkursie”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja , której skład osobowy oraz tryb pracy zostaną ustalone 
przez Wójta Gminy Konopiska oddzielnym zarządzeniem. 

§ 4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego zarządzenia na stronie BIP 
Urzędu Gminy w Konopiskach. Przewidywany termin zakończenia to 31 października 2013r. 

§ 5. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Konopiskach , na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Konopiskach oraz Biblioteki Publicznej w Konopiskach , w skróconej formie zostanie 
opublikowane w prasie lokalnej. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Konopiska. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Socha
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Załącznik do Zarządzenia Wójta 

Gminy Konopiska nr 74/3013 z 23.09.2013r. 

WÓJT GMINY KONOPISKA  
Ul. Lipowa 5,42-274 Konopiska 
ogłasza konkurs na stanowisko  

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach 
ul. Sportowa 1, 42-274 Konopiska 

  
1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata i sposób ich udokumentowania 

  
1) Wymagania niezbędne (formalne):  
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) ukończone studia wyższe ,preferowane magisterskie humanistyczne, 
d) co najmniej 5 letni staż pracy, 
e) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć 
się nieposzlakowaną opinią, 
f) kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 
168) 
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej wykonywać 
będzie w ramach tego stosunku pracy równocześnie pracę bibliotekarza. 
2) Wymagania dodatkowe: 
a) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o 
rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, 
b) doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji samorządowej, 
c) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień 
branży kulturalnej, 
d) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków 
finansowych w tym  dotacji z Unii Europejskiej, 
e) doświadczenie dziennikarskie ,redaktorskie  ( do obowiązków dyrektora należeć będzie 
nadzór nad wydawaniem lokalnego biuletynu) 
f) doświadczenie związane z organizacją uroczystości, współpracą ze społecznością lokalną . 
 3) Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach, 
b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, 
d) autorska pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Konopiskach  ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju 
działalności (uwzględniająca zakres programowy, organizacyjny i finansowy), 
e) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
f) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , posiadane kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
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g) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem), 
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie 
popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
i) oświadczenie kandydata, że 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 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. 
U. z 2013r., poz. 168) 
j) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym, 
k) oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni 
praw publicznych, 
l) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy. 
m) oświadczenie kandydata o „Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach”. 
  
2. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:  
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Konopiskach” do dnia 25.10.2013r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, sekretariat, I piętro lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42- 274 Konopiska. 
  
 2) W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu 
Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
  
Uwagi końcowe: 
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez 
Wójta Gminy Konopiska. 
W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają 
wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-
finansowymi działalności instytucji w siedzibie biblioteki . Regulamin konkursu na stanowisko 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiska będzie udostępniony  na stronie 
http://www.bip.konopiska.akcessnet.net  w zakładce: informacje urzędu. 
Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Konopiskach. 

  
  

Wójt Gminy Konopiska 
 Jerzy Socha 
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