
Zarządzenie nr 82/2009 

Wójta Gminy Kołaczyce 

z dnia 9 grudnia 2009r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kołaczycach 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. 

nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. 

zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i 

trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury Dz. 

U. z 2004r. nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje: 

§1 

 

Ogłasza się nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach. 

 

§2 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach 

stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia zostanie zamieszczone w dwóch dziennikach o 

zasięgu regionalnym, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

§3 

 

Tryb przeprowadzenia konkursu określony został w Regulaminie konkursu na stanowisko 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, stanowiącym załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

 

§4 

 

Do wyboru kandydata powołuję Komisję Konkursową w składzie: 

1. Jerzy Sypień – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Dziok – Członek 

3. Emilia Myśko-Wiejowska – Sekretarz 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 82/2009 

Wójta Gminy Kołaczyce  

z dnia 09.12.2009 r. 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczyce 

o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, 

samorządowej instytucji kultury 

 

Nazwa i adres instytucji kultury: 
 Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 

38-214 Bieździedza 

 

I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 

Kołaczycach wynikający ze statutu Ośrodka obejmuje w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Ośrodka 

2) zarządzanie Ośrodkiem i reprezentowanie Ośrodka         

3) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka  

          4)   prowadzenie spraw kadrowych; 

          5)  dbanie o właściwe funkcjonowanie jednostki; 

          6)  terminowe składanie sprawozdań z działalności. 

 

II. Kryteria formalne wyboru kandydatów 

1. obywatelstwo polskie, 

2. wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności : zarządzanie i marketing, 

kulturoznawstwo, ekonomia, administracja, prawo, 

3. co najmniej 5 lat stażu pracy, 

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. 

 

Dodatkowym atutem kandydata będą: 

1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, 

2. wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych  

( w tym środków UE) na działalność kulturalną, 

3. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, w 

tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, o zamówieniach publicznych oraz 

prawa pracy, 

4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych 

z działalnością kulturalną i artystyczną. 

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu  kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury, 

2) życiorys zawodowy, 

3) kserokopia dowodu osobistego, 

4) dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), 

5) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, 

zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty), 

 



6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 

ze zm.), złożone do celów konkursu, 

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 17.12.2004 r, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.), 

11) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, 

referencje, itp). 

 

Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym 

spisie dokumentów. 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach” w sekretariacie Urzędu Gminy 

Kołaczyce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 

Kołaczyce w terminie do 29 stycznia 2010r. 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury, udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 82/2009 

Wójta Gminy Kołaczyce  

z dnia 09.12.2009 r. 

 

Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kołaczycach, samorządowej instytucji kultury 

 

§1.1. Konkurs przeprowadzany jest w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach. 

 

2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada 

wymaganiom określonym w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia Nr 82/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 09.12.2009r. w sprawie ogłoszenia 

naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach. 

 

§ 2. 1. Kandydaci składają dokumenty w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w 

Kołaczycach w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 

1, 38-213 Kołaczyce z dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kołaczycach” w terminie do 29 stycznia 2010r. 

 

2. Oferty winny zawierać następujące dokumenty: 

1) list motywacyjny, 

2) życiorys zawodowy, 

3) kserokopia dowodu osobistego, 

4) dokumenty potwierdzające staż pracy, 

5) dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje, 

6) dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, 

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 

ze zm.), złożone do celów konkursu, 

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 17.12.2004 r, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.), 

12) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, 

referencje, itp). 

 

3. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie 

dokumentów. 

 

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. 

 

5. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury, udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy. 

 



§ 3. 1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana niniejszym 

zarządzeniem. 

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Kołaczycach. 

 

3. Z czynności Komisji sporządzany jest protokół, oddzielnie z każdego etapu postępowania 

konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w jej pracach. Przed 

podpisaniem protokołu każdy z członków Komisji może wnieść swoje zastrzeżenia. 

 

4. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej prac Komisji. 

 

§ 4. 1. Konkurs odbywa się dwuetapowo. 

 

2. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów: 

1) Komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dołączonych 

dokumentów stwierdza czy oferty spełniają warunki/ kryteria formalne 

2) jeżeli oferta spełnia kryteria formalne, Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu 

kandydata do drugiego etapu konkursu. Komisja, zawiadamia kandydata pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; 

3) w przypadku, kiedy oferta nie odpowiada kryteriom formalnym, Komisja odmawia 

dopuszczenia kandydata. 

 

3. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

1) określa kryteria, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów; 

2) przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do 

ustalenia przydatności kandydata na stanowisko objęte konkursem. Rozmowy kwalifikacyjne 

z kandydatami odbywają się w tym samym dniu; 

3) każdy z członków Komisji jest uprawniony do zadawania pytań kandydatowi; 

4) po rozmowie z kandydatami Komisja Konkursowa może odbywać dyskusje we własnym 

gronie. 

 

§ 5. 1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami uczestniczącymi w 

drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wyłania 

kandydata, którego rekomenduje Wójtowi Gminy. 

 

2. Każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos. 

 

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata, są 

oni rekomendowani Wójtowi Gminy, który podejmuje decyzje o wyborze jednego z nich. 

 

4. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, 

Komisja Konkursowa zwróci się do Wójta Gminy o ponowne ogłoszenie konkursu. 

 

§ 6. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z całą jego dokumentacją 

Wójtowi Gminy i na tym kończy swoją działalność. 

 

 


