
Serniki, 9 lipca 2021 r. 

Protokół ko ńcowy  
z posiedzenia Komisji konkursowej przeprowadzaj ącej konkurs na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach (zwany dalej: 

„Protokołem ko ńcowym”) 
 

 

Dnia 28 czerwca 2021 r. odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach zwanej dalej 

„Komisją”.  

Z ww. posiedzenia został sporządzony odrębny Protokół, który stanowi część dokumentacji z 

przebiegu postępowania konkursowego. 

 

Dnia 9 lipca 2021 r.  odbyło się II posiedzenie Komisji. Obrady otworzyła Pani Beata Gregorowicz  – 

Przewodniczący Komisji. Obecnych było 5 członków Komisji, co stanowiło wymagane kworum. 

Lista obecności z II posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu końcowego. 

 

Skład Komisji : 

1) Beata Gregorowicz  - przewodniczący komisji; 

2) Maria Danił – członek komisji; 

3) Maria Iwanek – członek komisji; 

4) Iwona Kobyłka – członek komisji;   

5) Katarzyna Zalewska  – członek komisji.  

 

Członkowie Komisji, złożyli oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich okoliczności, o których mowa 

w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej.  

 

Oświadczenia stanowią załączniki nr 2-6  do Protokołu końcowego. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 5 ofert konkursowych. 

Wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie spełniło 2 kandydatów. 

Do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach 
Komisja konkursowa zakwalifikowała: 

1) Panią Agnieszkę Wójcik; 
2) Panią Barbarę Zarębską-Wronowską. 

 

 



Komisja ustaliła szczegółowe kryteria oceny uczestników konkursu na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach oraz formularz indywidualnej oceny 

kandydata, które stanowią załącznik nr 7 do Protokołu końcowego. 

 

Kandydaci w kolejności alfabetycznej przedstawili autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i 

rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach. 

Podczas prezentacji kandydaci udzielali odpowiedzi na zadawane przez Komisję pytania. 

 

Formularze oceny kandydata, określające spełnienie przez poszczególnych kandydatów kryteriów 

konkursu, stanowią załączniki nr 8-12 do Protokołu końcowego. 

 

Po zakończeniu prezentacji przez kandydatów, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie jawne 

nad kandydaturami. Każdy z członków Komisji dysponował jednym głosem. Głosowanie odbywało 

się przez podniesienie ręki. Głosy liczył Przewodniczący Komisji.  

Wynik głosowania Komisji: Komisja  oddała 5 głosów „za” wyborem Pani Barbary Zarębskiej-

Wronowskiej  na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach, 

 

Komisja konkursowa, bezwzględną większością głosów, wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach w osobie Pani Barbary Zar ębskiej-Wronowskiej . 

Uchwała w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sernikach stanowi załącznik nr 13 do Protokołu końcowego.   

 

Ww. kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na ww. 

stanowisko. Ponadto, przedstawiła ciekawą autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i rozwoju 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach oraz wyczerpująco odpowiedziała na zadawane przez 

Komisję pytania.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z § 7 szczegółowego trybu pracy komisji 

przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Sernikach, o wynikach konkursu niezwłocznie powiadomi Wójta Gminy Serniki. Protokół końcowy 

bez załączników udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół zatwierdził: …9 lipca 2021 r.  Beata Gregorowicz……… 

(data i podpis przewodniczącego komisji) 

 

Podpisy członków komisji: 



 

Przewodnicz ący Komisji : 

Beata Gregorowicz   

Członkowie Komisji : 

Maria Danił   

Maria Iwanek   

Iwona Kobyłka  

Katarzyna Zalewska   

 

Protokół sporządził:  Iwona Kobyłka 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


