
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 
WÓJTA GMINY SERNIKI 
z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia pos tępowania konkursowego na 
kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Bibliotek i Publicznej w Sernikach 

oraz okre ślenia szczegółowego trybu pracy komisji 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713                         
z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję komisję ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata 
na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach, zwaną dalej komisją 
konkursową w składzie: 

1) Beata Gregorowicz – przewodniczący komisji; 
2) Maria Danił – członek komisji; 
3) Maria Iwanek – członek komisji; 
4) Iwona Kobyłka – członek komisji. 

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. 
3. Członków komisji obowiązuje zachowanie poufności dotyczącej prac komisji. 
 
§ 2.1. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu bądź 
w stosunku do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub 
powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego 
stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym,                                                     
że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności. 
2. Członek komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami składa organizatorowi 
oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
 
§ 3. Zadaniem komisji konkursowej jest: 

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata; 
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które 

wpłynęły na ogłoszony przez Wójta Gminy konkurs na kandydata na Dyrektora 
Gminnej Bibliotek Publicznej w Sernikach  oraz wyłonienie kandydata na to 
stanowisko; 

3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji; 
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 4. Postępowanie konkursowe, o którym mowa w § 1, jest dwuetapowe: 

1) w I etapie - komisja konkursowa dokona weryfikacji złożonych ofert, z 
uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia 
warunków formalnych (formalnych kryteriów wyboru oraz wymaganych dokumentów) 
określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego;                      
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w sytuacji, gdy w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone                            
w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki,                         
w szczególności dotyczące braku podpisu lub braku oznaczenia stron dokumentów, 
komisja konkursowa wyznaczy osobie, która złożyła ofertę, termin nie krótszy niż 3 
dni robocze na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków, pod rygorem odrzucenia 
oferty; zgłoszenia uczestników, które nie spełniają wymagań formalnych, podlegają 
odrzuceniu; 

2) w II etapie – komisja konkursowa przeprowadza rozmowy z kandydatami, podczas 
których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności 
kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez 
kandydatów autorskich koncepcji programowo-organizacyjnych Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sernikach. Kolejność rozmów ustala się w porządku alfabetycznym.          

 
§ 5.1. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe: 

1) I etap – w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, 
wskazanego w ogłoszeniu o konkursie; 

2) II etap – po upływie 7 dni .od dnia  I posiedzenia komisji,  na którym nastąpiło 
sprawdzenie formalnej oraz merytorycznej zgodności zgłoszeń z wymogami 
zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, nie później jednak niż do 12 lipca 2021 r. 

2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji 
konkursowej. 
3. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym. 
4. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem. 
5. Po przeprowadzeniu rozmów z uczestnikami konkursu, których oferty spełniły warunki 
określone w ogłoszeniu o konkursie, komisja wyłania kandydata na Dyrektora bezwzględną 
większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.  
6. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata na dyrektora przeprowadza się drugie 
głosowanie. Drugie głosowanie dotyczy dwóch uczestników konkursu, którzy uzyskali 
najwięcej głosów, a jeżeli według powyższych zasad nie można wyłonić dwóch uczestników 
konkursu, wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali dwie największe liczy głosów. 
7. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat na dyrektora nie zostanie wyłoniony zgodnie                        
z ust. 1, Komisja Konkursowa może przeprowadzić trzecie głosowanie wg reguł określonych 
w ust. 2.  
 
§ 6.1. Z każdego etapu postępowania konkursowego komisja konkursowa sporządza 
protokół. 
2. Protokół z każdego posiedzenia komisji konkursowej podpisują członkowie komisji obecni 
na posiedzeniu. 
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2 są jawne. 
4. Komisja sporządza protokół końcowy z przeprowadzenia konkursu, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska członków komisji; 
2) imiona i nazwiska uczestników konkursu; 
3) Informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu 

w kolejnych głosowaniach; 
4) informację o wyniku postępowania wraz z uzasadnieniem. 
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5. Do protokołu końcowego załącza się dokumenty określające spełnienie kryteriów oceny 
uczestników konkursu. 
6. Protokół końcowy bez załączników udostępnia się na stronie podmiotowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej organizatora.   
 
§ 7. Komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy  wyniki postępowania konkursowego 
wraz z protokołami, o których mowa w § 6 zarządzenia; 
 
§ 8. Komisja konkursowa kończy działalność po dokonaniu czynności, o których mowa w § 7 
zarządzenia. 
 
§ 9. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, 
że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z 
uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych 
przez komisję konkursową (żaden z kandydatów nie został wyłoniony w glosowaniu komisji 
w sposób określony w § 5 ust. 5). 
 
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Wójt Gminy 

(-) Paweł Wo źniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


