
Zarządzenie  Nr 67/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia  16 czerwca  2008 roku

w sprawie :  powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie
Śląskim oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

Na podstawie : art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 , art. 31, art. 33  ust. 1 i 5 ustawy ustawy z dnia z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U z 2001 Nr 142, poz.
1591 ze zm.)  w związku z art. 15 ust. 1  i 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( teks jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13
poz. 123 ze zm.)  oraz §§ 4, 5 i 6 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 )

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Zarządza, co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie
Śląskim  w składzie :

1. Jerzy Andrzejczak - Przewodniczący Komisji
2. Anna Jankowska - Skarbnik Gminy
3.Teresa Wolska – insp. ds. infrastruktury społecznej
4.BoŜena Raubo -  radna Rady Miejskiej
5.Wiesław Kutni - Księgowy MGOK

§ 2

Do zadań Komisji naleŜy w szczególności :

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym ustalenie spełnienia przez kandydata
warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie i przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych z kandydatami
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji
4) przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Gminy i
Miasta Gryfów Śląski



§ 3

W ramach postępowania konkursowego Komisja moŜe podejmować równieŜ  inne czynności
, które uzna za uzasadnione  i które będą zgodne z celem działania Komisji

§ 4

1. Opracowane przez Komisję kryteria oceny przydatności kandydata , Przewodniczący
    Komisji przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski w terminie do 20
    czerwca 2008 r.
2. Kryteria o których mowa w ust. 1 podlegają  zatwierdzeniu przez Burmistrza w
    terminie do dnia 23 czerwca 2008 r.
3. W terminie przewidzianym do zatwierdzenia kryteriów, Burmistrz moŜe określić
     odmienne kryteria oceny przydatności kandydata niŜ przedstawione przez
     Przewodniczącego Komisji.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Komisja jest związana kryteriami określonymi
     przez Burmistrza.

§ 5

1. Z zastrzeŜeniem §§ 10 i 11 , Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów ,
    w głosowaniu jawnym.
2.Komisja prowadzi konkurs, jeŜeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3
    członków  Komisji.
3. Protokół z posiedzenia Komisji zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych
    ustaleniach, podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.
4. Protokolantem moŜe być pracownik Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski nie będący
    członkiem Komisji wskazany przez Przewodniczącego Komisji za zgodą Burmistrza .

§ 6

Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach :

1. Etap pierwszy obejmuje następujące czynności:
a) komisyjne otwarcie złoŜonych ofert
b) analiza spełnienia wymogów formalnych przez kandydatów
c) ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz jej publikacja w BIP
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
2. Etap drugi obejmuje :
a) analizę ofert pod kątem spełnienia kryteriów oceny przydatności kandydata
b) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
c) wytypowanie kandydatów spełniających kryteria oceny
3. Etap trzeci obejmuje :
a) poddanie pod głosowanie kandydatur wytypowanych w trybie ust. 2 lit. c niniejszego
paragrafu
b) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Gminy i Miasta
Gryfów Śląski



§ 7

1. Komisyjne otwarcie ofert następuje publicznie. O terminie i miejscu Komisyjnego
     otwarcia ofert zawiadamia się osoby, które złoŜyły oferty najpóźniej w przeddzień
     terminu tej czynności.
2. Zawiadomienia mogą być dokonane w kaŜdy sposób umoŜliwiający poinformowanie
    kandydata o terminie i miejscu czynności. Z czynności otwarcia ofert sporządza się
    protokół.

§ 8

W terminie nie przekraczającym czternastu dni od dnia otwarcia ofert Komisja ustala listę
kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz niezwłocznie publikuje się ją w BIP
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9

Termin rozmowy kwalifikacyjnej powinien być ustalony w taki sposób, aby kandydat został
zawiadomiony co najmniej na trzy dni robocze przez terminem. Postanowienia § 7 ust. 2
stosuje się odpowiednio.

§ 10

1. Typowanie kandydatów , o których mowa w § 6 ust. 2 lit. c odbywa się w ten sposób,
    Ŝe kaŜdy z członków Komisji wskazuje kandydatów, którzy w jego ocenie w
    najwyŜszym stopniu spełniają kryteria oceny.
2. Do kolejnego etapu postępowania konkursowego kwalifikuje się kandydatów , którzy
    otrzymali największą liczbę głosów.

§ 11

1. Kandydatury , które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu postępowania
    konkursowego poddaje się pod głosowanie według zasady, Ŝe rozpoczyna się od
   głosowania nad kandydaturą, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów, a następnie
   nad kolejnymi według liczby uzyskanych głosów, a w przypadku równej liczby głosów
   w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie prowadzi się dotąd, aŜ któryś z kandydatów otrzyma zwykłą większość
    głosów.
3. Członek Komisji moŜe oddać jeden głos "za" . Głosów "przeciw"  i "wstrzymujących
    się"  nie uwzględnia się.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 12

Osoba, która w wyniku głosowania przeprowadzonego  w myśl zasad  określonych w
§ 11  otrzyma zwykłą większość głosów, jest rekomendowana Burmistrzowi Gminy i Miasta
Gryfów Śląski jako wyłoniony w drodze konkursu kandydat na stanowisko Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim



§ 13

W przypadku, gdyby osoba , o której mowa w § 12 nie została powołana na stanowisko
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, Burmistrz moŜe
powołać na to stanowisko inną osobę spośród kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego
etapu postępowania bez przeprowadzania konkursu .

§ 14

Obsługę Komisji zapewnia Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 15

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.


