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.

lnformacie dodatkowe:
1) Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno - finansowych dziatalnojci

Miejsko-Gminnego Olrodka Kultury w Sura2u bqdq dostgpne w Urzgdzie Miejskim w
Sura2u ul. 11 Listopada 16 w sekretariacie.
2)Zgloszenie do konkursu wraz z motywacjq oraz wymagane ojwiadczenia muszq

byi

podpisane wlasnorqcznie.

3)Do przeprowadzenia postqpowania konkursowego Burmistrz Suraia powola komisjq z
konkursowq zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w

sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury( Dz.U. Nr 154, poz. 1629)
4)Konkurs zostanie przeprowadzony w ll etapach I etap- sprawdzenie ofert pod
wzglqdem formalnym bez udzialu kandydat6w i ll etap - ocena kwalifikacji zawodowych,
wiedzy i predyspozycji kandydat6w.

5)o dopuszczeniu do konkursu bqdl odrzuceniu oferty z powod6w formalnych oraz o
terminie i miejscu przeprowadzenia ll etapu konkursu zainteresowani zostanE
powiadomieni telefonicznie lub pocztq elektronicznq.
6)Rozstrzygn iqcie konkursu przewiduje sig w ciqgu 60 dni od opublikowania ogloszenia.
7

lzastrze1a siq mo2l

iwoli

un

iewa2n ienia konku rsu.

B

Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr OG. 3212016

Burmistrza Suraia

z

dnia 27 paidziernika 2015 r.

REGULAMIN
pracy komisji konkursowel powolanej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Mielsko Gminnego O6rodka Kultury w Suraiu.

$1'
1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa zwana dalej "Komisjq" powolana przez Burmistrza
Suraia w formie zarzqdzenia.
2. W pracy Komisji nie moie brad udzialu osoba spokrewniona lub spowinowacona (w pierwszym
stopniu) w stosunku do kandydata - podczas rozpatrywania jego kandydatury. Czlonkowie Komisji
skladajq oSwiadczenia ustne w tej sprawie do protokolu. Jeieli okolicznoici te zostanE ujawnione
po powolaniu Komisji, Burmistrz Suraia niezwlocznie wyznacza innq osobq.
3. Komisja sklada siQ z 5 os6b.

4. Pracami Komisii kieruie iel przewodniczqcy.
5. Decyzje Komisji podeimowane sq zwyklq wiqkszojciq glos6w w glosowaniu jawnym.

S2'
PostQpowanie konkursowe odbywa sie w dw6ch etapach:

1) I etap - ocena kandydat6w na podstawie zloionych ofert.

Komisja sprawdza, czy oferty zostaly zloione w terminie i zawierajq wszystkie wskazane w
ogloszeniu o konkursie dokumenty oraz czv z dokument6w tych wynika, ie kandydat spelnia
wymagania wskazane w ogloszeniu. Oferty zloione po terminie, nie zawierajqce wszystkich
wskazanych w ogloszeniu dokument6w oraz oferty, z kt6rych wynika, ie kandydat nie spelnia
wymog6w wskazanych w ogloszeniu, podlegajq odrzuceniu, a kandydaci nie sq dopuszczeni do
dalszego postQpowania konkursowego. Przewodniczqcy komisji informuje kandydat6w o
dopuszczeniu albo nie dopuszczeniu do ll etapu konkursu.

2) ll etap - prezentacja koncepcli kandydat6w obe.jmujqca: wysluchanie propozycii kandydat6w
odno5nie sposobu zarzAdzania Miejsko-Gminnym osrodku Kultury; wysluchanie odpowiedzi na
zadawane przez czlonk6w komisji pytania.
§3

Kandydaci prezentu,q swoje koncepcje

i odpowiadaiq na pytania czlonk6w komisji w

kolejnosci

alfabetycznej.

S4'
1. Postqpowanie konkursowe moie odbywai sie w obecnosci 2/3 czlonk6w Komisji.

2. Kandydat nie moie by6 obecny przy postepowaniu konkursowym innych kandydat6w.
3. Kaidy

z

czlonk6w Komisji dysponuje jednym glosem.

4. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos Przewodniczecego.

95'
1. Glosowanie odbywa siq r6wniei, jeSli do konkursu przystqpijeden kandydat.

2. Konkurs jest rozstrzygniety, ieieli na jednego z kandydat6w oddala glosy co najmniej polowa
obecnych na posiedzeniu czlonk6w Komisji.
3. W przypadku, gdy iaden z kandydat6w nie uzyskal wiqkszoSci glos6w, o kt6rei mowa w ust.2,
Komisja przystepuje do drugiego glosowania, do kt6rego sa dopuszczeni kandydaci, kt6rzy uzyskali
r6wnq liczbq glos6w w pierwszym glosowaniu. Drugiego glosowania nie przeprowadza siq, jeieli do
konkursu przystapi tylko jeden kandydat i nie uzyskal wiqkszoSci okre6lonej w ust.2.
4. Konkurs iest rozstrzygniQty, jeieli w drugim glosowaniu jeden z kandydat6w uzyskal wiqkszq
inni kandydaci liczbq glos6w.

nii

S6'

l.Dokumentacrq konkursu stanowi podpisany przez wszystkich obecnych podczas konkursu
czlonk6w Komisji protok6l.
2.O wynikach postqpowania konkursowego przewodniczqcy niezwlocznie powiadamia Burmistrza
Suraia.

3.W przypadku naruszenia formalnych wymog6w Regulaminu konkursu jego uczestnicy majq
prawo wnieid odwolanie do organizatora Konkursu, nie p6iniej nii w ciqgu 3 dni od dnia
ogloszenia wynik6w.

4.

Ostatecznq decyzjq

Burmistrz Suraia

w sprawie powolania wylonionego kandydata na dyrektora

podejmuie

.

57'
Konkurs moie zostaa uniewainiony przez Burmistrza Suraia jesli zostal naruszony Regulamin
konkursu lub gdy po jego rozstrzygniqciu ujawnione zostana okolicznoici dyskwalifikujqce
kandydata, albo wtedy, gdy zaistnialy przeszkody uniemoiliwiajqce kandydatowi powierzenie
stanowiska Dyrektora.
§8.

Komisja koiczy dzialalno56 po dokonaniu czynnosci, do kt6rych zostala powolana.

59

1.
2.
3.

Dokumenty aplikacyjne kandydata na dyrektora, kt6ry zostanie powolany na stanowisko
dyrektora Mielsko-Gminnego OSrodka Kultury w Suraiu zostana dolqczone do ieBo akt
osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostalych osrib, kt6re w procesie rekrutacli zakwalifikowaly siq
do dalszego etapu bqdq przechowywane , zgodnie z instrukcia kancelaryjna.

Dokumenty pozostatych os6b bqdq odsylane
zainteresowanych.

lub

odbierane osobi6cie przez

