zARZADZ EN r E NR 3212016
BURMISTRZA SURA2A
z dnia 27 paidziernika 2016 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego oirodka Kultury w
Suraiu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym ( Dz.U. z 2016 r.poz 446) , art.15 ust.l ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej lDz.U. z 2Ol2 r. poz.4o6 z p6in.zm.) i
rozporzqdzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2oo4 r. w sprawie organizacii i trybu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora insq ucii kultury (Dz.u. Nr 1s4, po2.1629)
zarzqdzam, co nastepuie

:

51'
Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Mieisko - Gminnego Oirodka Kultury w Suraiu,

92'
Tre6d ogloszenia stanowi zalqcznik Nr

l

do niniejs2ego zarzqdzenia.

53'
Ogloszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
1) w dw6ch dziennikach o zasiqgu regionalnym,

2) na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Miejskiego i MGOK oraz na stronie Btp-u.

54'
l.PostQpowanie konkursowe przeprowadzi komisja powolana odrqbnym zarzqdzeniem.
2. Regulamin pracy komisji konkursowej okre5la zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

5s'
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1do Zarzqdzenie Nr
OG.32/2016 Burmistrza Suraia z dnia
27 paidziernika 2OL6 t.

BURMISTRZ SURA2A OGTASZA KONKURS

NA

STANOWISKO DYREKTORA

MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA DOMU KUITURY W SURAzU

Kandvdaci przvstepuiacv do konkursu powinni spelnia6 nastepuiace warunki:
1) posiadad obywatelstwo polskie;

2l

posiadad wyksztalcenie wyisze: preferowane

o kierunku lub

specjalno6ci

kulturoznawstwo, zarzqdzanie kulturq, animacja kultury lub pokrewne;

3) posiadad udokumentowany 3 letni stai pracy, w tym
kultury;

l

rok staiu pracy w instytucji

4) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

5) nie byli karani prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestqpstwo

Scigane z

oskarienia publicznego lub umy6lne przestQpstwo skarbowe;
Wvmagania dodatkowe poiadane od kandvdatriw:

1) do5wiadczenie w pracy z grupami dzieciqcymi, mlodzieiowymi oraz wsprilpracy z
organizacjami pozarzqdowymi;

2)

i

doiwiadczei

w

pozyskiwaniu pozabudietowych Srodk6w
finansowych, w tym Srodk6w z program6w z Unii Europejskiej.
znajomo5d zagadnieri

3) znajomo5i przepisriw ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej, o
finansach publicznych (W szczeg6lnoSci przepis6w dotyczqcych gospodarki finansowej w
instytucjach kultury) oraz prawo zam6wiefi publicznych;
4) predyspozycje menadierskie i organizacyjne;

5) posiadanie prawa jazdy kategorii B i wlasnego samochodu do uiywania do cel6w
sluibowych.

1) uzasadnienie przystqpienia do konkursu wraz

z

pisemnq koncepcjq funkcjonowania

Miejsko-Gminnego O5rodka Kultury w Suraiu na lata 2017-2019
2) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) odpis dyplomu ukoriczenia studiriw wyiszych oraz inne dokumenty potwierdzajEce
posiadanie wymaganego wyksztalcenia i staiu pracy,
4)oSwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazaf zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym ,
5) o6wiadczenie,

ie kandydat nie byl karany za przestQpstwo popelnione umy6lnie oraz nie

toczy siq przeciwko niemu postepowanie karne,

6) oSwiadczenie, ie kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji kierowniczych
zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa w art.31 ust.1
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r, o od powiedzia lno5ci za naruszenie dyscypliny finansriw
publicznych ( Dz.U.z 2015 r. Nr 158 z p6in.zm),

7) oSwiadczenie,ie kandydat wyraia zgodq na przetwarzania swoich danych osobowych
zgodnie z ustawE z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2O16 r.
poz.922 | w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Pisemne oferty naleiy skladad

w

zaklejonych kopertach

z

napisem "KONKURS NA

STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA KULTURY W SURA2U'' W
terminie do 06 grudnia 2015 r. do godz,1530w sekretariacie Urzqdu Miejskiego w Suraiu.

Oferty zloione po terminie nie bqdq rozpatrywane.
Postqpowanie konkursowe z udzialem kandydat6w W dniu 09 grudnia 2016 r. o godz. 10oo
w pokoju Nr 9 Urzqdu Miejskiego w Suraiu komisja powolana przez Burmistrza Suraia
przeprowadzi postepowanie konkursowe z udzialem kandydat6w.
Regulamin konkursu dostqpny jest na stronie internetowej Urzqdu Miejskiego w Suraiu
www.suraz.pl oraz na stronie BlP. Dodatkowe informacje moina uzyskad w Urzqdzie
Miejskim w Suraiu pok. Nr 9 lub 10 oraz telefonicznie 85 6503598 lub 85 6503599.

