Zarządzenie nr 0050/53/2013
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), art. 26 ust. 1,
art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. Z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury z
dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) oraz § 14 Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyjętego uchwałą nr XX/138/12 Rady
Gminy Krupski Młyn z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie,

Wójt Gminy Krupski Młyn
p o s t a n a w i a:
§1
1. Ogłosić konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, adres: 42-693 Krupski Młyn ul.
Zawadzkiego 3.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w prasie lokalnej: „Gwarek”, „Dziennik
Zachodni”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń, w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie.
§2

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają obywatelstwo polskie,
b) legitymują się wykształceniem wyższym specjalistycznym o kierunku kulturoznawstwo,
c) wykazują znajomość problematyki instytucji kultury działających w Gminie Krupski Młyn,
d) opracują koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie,
e) nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie
karne,
f) nie byli karani dyscyplinarnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
g) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi,
h) posiadają dobry stan zdrowia wymagany do zajmowania w/w stanowiska,
i) posiadają co najmniej 3-letni staż pracy.

§3
1.Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w par 2, powinni złożyć ,w terminie do dnia 21
czerwca 2013 r. do godz. 10, w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn w pokoju Nr 19, w
zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu
kontaktowego, z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Krupskim Młynie”,własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia
swojej kandydatury.
2. Do wniosku kandydaci zobowiązani są dołączyć:
a) kwestionariusz osobowy wraz z CV,
b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kopię dyplomu,
c) zaświadczenia potwierdzające wymagane doświadczenia zawodowe,
d) opracowaną na piśmie koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim
Młynie,
e) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciwko nim
postępowanie karne,
g) oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej i że nie toczy się przeciwko nim postępowanie
dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi,
i) oświadczenie 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
celu przeprowadzenia procedury konkursowej,
j) do wniosku można dołączyć również: dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty
potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
3.Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

§4
Ustala się następujące kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Koncepcja pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.
2. Wykształcenie wyższe specjalistyczne o kierunku kulturoznawstwo.
3. Znajomość problematyki instytucji kultury działających w Gminie Krupski Młyn.
4. Co najmniej 3-letni staż pracy .
5. Dobry stan zdrowia wymagany do zajmowania w/w stanowiska.
§5

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
2. W I etapie - w dniu 21 czerwca 2013 r. komisja sprawdza oferty pod względem formalnym, bez
udziału kandydatów. Kandydaci nie spełniający warunków wskazanych w ogłoszeniu o
konkursie nie będą dopuszczeni do II etapu konkursu.
3. W II etapie - w dniu 25 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn ul.
Krasickiego 9, komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi
do II etapu konkursu. O czasie ich przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.

§6
W II etapie konkursu kandydaci na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Krupskim Młynie dokonają prezentacji swojej osoby oraz koncepcji pracy GOKSiR-u w czasie ok. 25
minut.
§7
1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Krupskim Młynie komisja:
a. zapoznaje się i analizuje dokumenty przedłożone przez poszczególnych kandydatów.
b. przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, w trakcie których zadaje pytania
dotyczące koncepcji pracy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie
i ocenia przydatność kandydatów.
2. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków
komisji.
3. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Krupskim Młynie poprzez zakreślenie na karcie do głosowania X przy nazwisku
jednego kandydata. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. W głosowaniu o którym mowa w pkt. 3 każdemu członkowi komisji przysługuje 1 głos.
5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów otrzyma największą ilość głosów.
6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej, największej liczby głosów,
głosowanie powtarza się.
§8
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:
Jan Murowski -Wójt Gminy - przewodniczący,
Stefan Hajda - Zastępca Wójta - członek komisji,
Lucyna Kaminska-Kwiek - Skarbnik Gminy – członek komisji,
Ewa Śleboda - Kierownik Referatu Organizacyjnego – sekretarz komisji,
Marta Brylińka - pracownik GOKSiR w Krupskim Młynie – członek komisji,
Róża Ochman-Szyguła - radna gminy – członek komisji.

§9

Komisja konkursowa zakończy swoją pracę spisaniem protokołu i ogłoszeniem wyboru kandydata na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

§ 10

Osoba przystępująca do konkursu ma prawo zwrócić się o przedstawienie warunków organizacyjnofinansowych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie w siedzibie Urzędu
Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9 pokój Nr 30.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowaniu na stronie internetowej BIP.

