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Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr KA 0050.1.43.2021   

Wójta Gminy 

Kobierzyce z dnia  11 marca 2021 r 

 

Regulamin Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko  

Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach 

§  1  

 

1. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury  

w Kobierzycach (zwanego dalej „konkursem") organizuje Wójt Gminy Kobierzyce. 

2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Kultury  w 

Kobierzycach  przeprowadza  Komisja  Konkursowa  powołana  przez Wójta Gminy 

Kobierzyce w drodze zarządzenia (zwana dalej „Komisją"). 

3. Celem postępowania konkursowego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach. 

 

§ 2 

Organizator wyznacza przewodniczącego Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komi-

sją”, który kieruje jej pracami. 

§ 3 

1. Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiada-

mia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed termi-

nem posiedzenia. 

2. Posiedzenie Komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu 

terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu. 

3. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 

członków. 

 

§ 4 

1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie 

dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada zwykłą więk-

szością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos decydu-

jący należy do przewodniczącego Komisji. 

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania kon-

kursowego, jeżeli: 

1) oferta została złożona po terminie, 

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, 

3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkur-

su. 

3. Czynności Komisji, o których mowa w ust. 1, odbywają się bez udziału kandydatów. Po 
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ich zakończeniu przewodniczący Komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu 

albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. 

4. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może, w 

terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania 

konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewod-

niczący Komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do 

postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Konkurs przeprowadza się jeśli zgłosi się co najmniej jeden kandydat. 

 

§ 5 

1. Komisja przeprowadza rozmowy z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowa-

nia konkursowego w ciągu 2 (dwóch) dni w następującym trybie: 

1) przedstawienie przygotowanego programu  realizacji zadań w zakresie bieżącego 

funkcjonowania i rozwoju Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach 

przez kandydata w czasie nie dłuższym niż 15 minut , 

2) rozmowa Komisji z kandydatem wraz z udzielaniem odpowiedzi na zadawane py-

tania w dniu następującym po dniu, w którym odbędą się prezentacje, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1. 

2. Komisja po przeprowadzeniu rozmów, o których mowa w ust. 1 dokonuje ich meryto-

rycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncep-

cja funkcjonowania, finansowania i rozwoju instytucji kultury. Członkowie Komisji mo-

gą zadawać kandydatom pytania. 

§ 6 

1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu jawnym. Każdy z 

członków Komisji dysponuje jednym głosem. 

2. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bez-

względną większość głosów obecnych członków komisji. 

3. 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. 

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, Komisja 

zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł określonych w ust. 3 albo stwierdza nie-

rozstrzygnięcie konkursu. 

 

§ 7 

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu 

członkowie Komisji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) informację o składzie Komisji, 
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2) imiona i nazwiska kandydatów, 

3) uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania 

konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert, 

4) informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandy-

datom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpo-

wiedziach, 

5) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolej-

nych głosowaniach, 

6) informację o wyniku postępowania konkursowego. 

 

§ 8 

 

1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia 

konkursu Przewodniczący Komisji przekazuje Wójtowi Gminy dokumentację konkursu 

z informacją o liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów i występuje z rekomendacją 

Komisji o powołanie wskazanego kandydata na stanowisko Dyrektora Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury w Kobierzycach. 

2. Informację o wynikach naboru zamieszcza się. 

1) na stronie podmiotowej BIP instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej,  

2) na stronie podmiotowej BIP organizatora  oraz na jego stronie internetowej  

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa ust. 1, Komisja kończy działalność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


