
Zarządzenie nr 1l4l20

\ilójta Gminy Sędziejowice

z ilnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie konkursu na dyrektora Gminnej Bib|ioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 t. poz. 7I3) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 paździemtka I99I r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz, U. z 2020 r. poz. 194)

zuządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam koŃurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sędziejowicach .

§ 2. 1, Ustalam następujące wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów na dyrektora:

a) wyksźałcenie wyższe - preferowane będzie wyksżałcenie o kierunku lub specjalności

bibliotekoznawstwo, f,rlologia polska, kulturoznawstwo, zuządzartie lub pokewne,

b) 5 letni staż pracy,

c) brak karalności za przestępstwa umyślne,

d) obywatel stwo polskie,

2. Kandydat zamierzający ptzystąpić do konkursu składa własnoręcznie podpisany

wniosek o przystąpienie do konkursu, zavńerający: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

numer telefonu kandydala otaz zwięzłe umoĘwowanie zgłoszenia swojej kandydatury.

3, Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:

a) źyciorys (CV), zawieĄ ący informacj e o wykształceniu, ukończonych kursach,

szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy

zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze

wskazaniem najwźniej szych osiągnięć,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

(dyplomy, świadectwa, zaświadczenie o zakończeniu kursów, ceńyfikaty),

c) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy,

zaświadczenia),

d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

e) oświadczenie o wyraźeniu zg ody na przetwarzanie danych osobowych,

f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,



d) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach,

g) inne dokumenty potńerdzające przydatność kandydata do pełnienia fuŃcji (opinie,

referencje itp.).

§ 3. 1. Postępowanie koŃursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego

zarządzenia.

2. Wniosek o przystąpienie do koŃursu nal eży złożyć w lJrzędzie Gminy Sędziejowice,

w terminie do dnia 1 1 mĄa2020 r. - w godzinach ptacy IJrzędtt7.30 - 15.30 (decyduje

faktyczna data wpł},wu do Urzędu).

3. Wniosek wraz z zńącnikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie

zaadresowanej: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice

z dopiskiem: "Konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach".

4. Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dnfu 12 maja 2020 r.

o godzinie 8.00 .

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje na dzień 18 maja żOż0 r.

6. Ofetty złożone po terminie nie będą otwierane.

7. W przypadku ofert wysłanych pocńąliczy się data wpłlłłu do Urzędu Gminy

Sędziejowice.

§ 4. 1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja koŃursowa, która zostanie powołana

przez Wójta Gminy Sędziejowice.

2. Komisja dokona otwarcia kopert z ofertami i odrzuci kandydatów niespełniających

wymagń formalnych oraz kandydatów, którzy złoZyli niekompletne oferty.

§ 5. 1. Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na

rozmowę kwalifikacyjną, któĘ termin i miejsce ustali Komisja koŃursowa.

2. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni

teiefonicznie.

3. Kandydaci, podczas rozmowy kwalifrkacyj nej, będą przedstawiali swój dotychczasowy

przebieg działalności zawodowej, społecznej i twórczej olaz zarys koncepcji zarządzania

Gminną Biblioteką Publiczną w Sędziejowicach.

4. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.

§ 6. 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Komisja podejmuje wszystkie decyzje kolegialnie w drodze jawnego głosowania,

zwykłą większością głosów.

3. Komisja może pracować i podejmować decyzje w obecności co najmniej 2l3 cźoltków

składu komisji.



4. Komisja dokona wyboru kandydata na dyrektora Gminirej Biblioteki Publicznej

w Sędziejowicach, kierując się kwalifikacjami zgłoszonych kandydatów i ich

predyspozycjami do kierowania GBP w Sędziejowicach.

5. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w sędziejowicach. wybranego kandydata zaproponuje do zatrudnienia wr az z lzasadnienięm

dokonanego wyboru, Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 7. 1. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Urząd Gminy Sędziejowice .

2. Kandydaci mogą zapoznać się z waruŃami organizacyjno-finansowyni działalności

Gmirurej Biblioteki publicznej w sędziejowicach, w tym z jej statutem, sprawozdaniami

finansowymi, planem finansowym i rzeczowym na okesy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz

innych ogólnych informacji na temat jej działalności - w tym celu należy skontaktowaó się

z Urzędem Gminy Sędziejowice.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Seketarzowi Gminy.

§ 9 . Zuządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


