
Zarządzenie  Nr 11/O/2011 
Burmistrza Głuszycy 

 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

 

w  sprawie :  powołania  Komisji konkursowej dla  wyboru Dyrektora Centrum Kultury- 
Miejskiej Biblioteki Publicznej    w Głuszycy 
    

Na podstawie  art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst  
jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.16  ust.1 ustawy 
 z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) i 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 2004 Nr 154, poz.1629 )  
 
                                                  zarządzam , co następuje : 
 

 § 1. Powołuję Komisję Konkursową dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora 
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  w Głuszycy . 
  

 § 2. W skład komisji konkursowej wchodzą : 
1. Monika Rejman – przewodniczący komisji, 
2. Józef Piksa         - członek komisji, 
3. Anna Kabat        - członek komisji, 
4. Halina Bisek       - członek komisji 
5. Urszula Zaleska – członek komisji. 
 
 
 § 3. Ustalam szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej : 
1. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji o czym powiadamia 
telefonicznie członków komisji oraz kandydatów . 
2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 
członków. 
3. Komisja na podstawie złożonej oferty podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie 
dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Decyzja zapada zwykłą 
większością głosów  w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos 
decydujący należy do przewodniczącego komisji. 
4. O dopuszczeniu do konkursu  lub odrzuceniu oferty oraz terminie konkursu zainteresowani 
zostaną poinformowani telefonicznie przez komisję konkursową. 
5. Komisja po rozmowie z każdym z  kandydatów  dopuszczonych do konkursu dokonuje 
merytorycznej oceny. Ocenie podlega przedstawiona przez kandydata koncepcja 
funkcjonowania centrum kultury. Członkowie komisji mogą zadawać pytania. 
6. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy 
 z członków dysponuje jednym  głosem. 
7. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną 
większość głosów obecnych członków komisji. 
8. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej 
dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj 
kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można 
wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali  dwie  największe liczby 
głosów. 



9. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wyłoniony zgodnie z ust.7, komisja  
zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł określonych w ust.8, albo stwierdza nie 
rozstrzygnięcie konkursu. 
10. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu 
członkowie komisji. 
11. Protokół zawiera w szczególności : 
a) informację o składzie komisji, 
b) imiona i nazwiska kandydatów 
c) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania 
konkursowego, z podaniem przyczyn odrzucenia ofert, 
d) informację o przeprowadzonych rozmowach z kandydatami, pytania zadane kandydatom  
w czasie postępowania konkursowego oraz informacje o udzielonych odpowiedziach. 
e) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych 
głosowaniach, 
f) informację o wyniku postępowania konkursowego. 
 
 § 4. Po zakończeniu obrad komisji ,przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia 
organ prowadzący o wynikach konkursu oraz przekazuje temu organowi dokumentację 
 z postępowania konkursowego. 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
                                                                                                                       BURMISTRZ 
                                                                                                                      Alicja Ogorzelec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała : U. Zaleska 

 


