
ZARZĄDZENIE NR 162.2019
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Złotowskiego Domu Kultury i określenia harmonogramu pracy tej komisji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr VIII.72.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 
26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Złotowskiemu Domowi Kultury (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 
6516) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu 
Kultury, zwana dalej „Komisją”, działa zgodnie z uchwałą Nr VIII.72.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 
26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Złotowskiemu Domowi Kultury i niniejszym regulaminem. 

2.  Komisja rozpoczyna pracę z dniem wejścia w życie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa o jej 
powołaniu. 

3.  Na miejsce posiedzeń Komisji wyznacza się salę nr 04 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. 
Piasta 1, 77-400 Złotów.

§ 2. 1. Celem pracy Komisji jest dokonanie naboru w sposób otwarty i konkurencyjny. 

2.  Do naboru na wolne stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu Kultury może przystąpić każdy po złożeniu 
swojej oferty na warunkach i w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

3.  Konkurencyjność naboru jest realizowana w szczególności poprzez tworzenie warunków wyboru na wolne 
stanowisko urzędnicze kandydata spełniającego wymagania związane ze stanowiskiem.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu, Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co 
najmniej połowy składu Komisji określonego zarządzeniem o jej powołaniu. 

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) organizowanie i koordynowanie prac Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji i ich 
prowadzenie, 

2) podpisywanie dokumentów zawierających stanowiska i rozstrzygnięcia Komisji, listy kandydatów 
spełniających wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze, protokołu z naboru (wspólnie z pozostałymi 
członkami Komisji), informację o wyniku naboru, 

3) reprezentowanie na zewnątrz Komisji, 

4) udzielanie wyjaśnień w sprawach należących do właściwości Komisji. 

3.  Zastępca Przewodniczącego Komisji wykonuje czynności, o których mowa w ust. 2, w przypadku 
nieobecności Przewodniczącego Komisji lub z jego upoważnienia. 

4. Do zadań Sekretarza Komisji należy: 

1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komisji; 

2) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania; 

3) zamieszczenie ogłoszenia o naborze; 

4) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów; 

5) przechowywanie zagadnień do rozmowy sprawdzającej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich 
treścią przez osoby trzecie; 

6) zawiadamianie kandydatów spełniających wymagania formalne o terminie i technice (technikach) 
przeprowadzenia postępowania; 
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7) sporządzenie protokołu z naboru wraz z załącznikami, tj.: 

a) kopią ogłoszenia o naborze, 

b) listą osób spełniających wymagania formalne, 

c) kopiami dokumentów aplikacyjnych kandydatów; 

8) zamieszczanie informacji o wynikach naboru.

§ 4. 1. Z wyłączeniem pierwszego posiedzenia Komisji termin posiedzeń ustalany jest przez Przewodniczącego 
Komisji, po wysłuchaniu opinii pozostałych członków, na posiedzeniu Komisji. Ustalając termin kolejnego 
posiedzenia należy ustalić proponowany jego porządek obrad. 

2.  W przypadku potrzeby zwołania posiedzenia Komisji w innym terminie niż wcześniej ustalony podczas 
posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji ma obowiązek zwołać takie posiedzenie w terminie 10 dni od dnia 
zaistnienia takowej potrzeby. W tym celu Sekretarz Komisji, na wniosek Przewodniczego Komisji, informuje 
członków Komisji, o nowym terminie posiedzenia podając godzinę posiedzenia i miejsce. Powiadomienia 
dokonuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez członka), 
o ile członek Rady wrazi zgodę na doręczenie pism w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku 
niewyrażenia zgody na formę powiadomienia opisaną w zdaniu poprzednim, o zwołaniu posiedzenia członkowie 
Komisji powinni być powiadomieni listem poleconym, przesyłką kurierską, względnie przez posłańca za 
potwierdzeniem odbioru z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni przed terminem posiedzenia. 

3.  Wniosek o zmianę porządku posiedzenia lub jego uzupełnienie może zgłosić każdy członek Komisji 
zarówno przed jego zatwierdzeniem, jak i w trakcie posiedzenia. 

4.  Z posiedzeń Komisji są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

5.  W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby nie będące jej członkami. 

6.  Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnej i rzetelnej oceny każdego kandydata oraz do 
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego. 

7.  Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze i po przekazaniu 
Burmistrzowi Miasta Złotowa wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.

§ 5. Komisja pracuje na podstawie Harmonogramu prac, który stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 6. 1. Po upływie terminu składania ofert Komisja przystępuje do pierwszego etapu naboru, podczas którego 
zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów. 

2.  Komisja porównuje dane zawarte w ofercie kandydata z wymaganiami formalnymi określonymi 
w ogłoszeniu o naborze i sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów, którzy spełniają wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 

3.  Lista, o której mowa w ust. 2, nie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
ogłoszeń jednostki, w której przeprowadza się nabór, jednakże informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do 
naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem 
określonym w ogłoszeniu o naborze. 

4.  W przypadku, gdy do ogłoszonego naboru nie przystąpił żaden kandydat, albo gdy stwierdzono, że żaden 
kandydat nie spełnia wymagań formalnych, Komisja przerywa procedurę naboru. W Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej jednostki upowszechnia się informację stwierdzającą takową okoliczność. 
Informacja jest upowszechniana co najmniej do czasu ponownego ogłoszenia naboru na wolne stanowisko. 
W przypadku decyzji o nieponawianiu naboru informacja ta jest upowszechniana przez okres 14 dni od dnia jej 
upublicznienia. 

5.  Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest 
rozmowa kwalifikacyjna, zostają o tym fakcie powiadomieni pisemnie. 

6.  Po zakończeniu pierwszego etapu naboru Sekretarz Komisji telefonicznie informuje kandydatów o terminie, 
czasie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, a jeżeli nie ma możliwości zawiadomienia telefonicznego 
– listownie.
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§ 7. 1. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu 
z kandydatem, weryfikacji informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz zbadania wiedzy, 
umiejętności i predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Złotowskiego Domu 
Kultury. 

2.  Komisja dokonuje analizy przedłożonego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego 
funkcjonowania i rozwoju Złotowskiego Domu Kultury. 

3.  Pytania i zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja. Za poufność pytań odpowiadają osoby 
uczestniczące w ich opracowaniu i posiadające do nich wgląd. 

4.  Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w porządku alfabetycznym, w trakcie 
których kandydaci przedstawiają swoje koncepcje pracy na stanowisku Dyrektora oraz udzielają odpowiedzi na 
zadawane pytania przez Komisję, które mogą dotyczyć przedstawionego autorskiego programu, zagadnień 
merytorycznych, ekonomicznych lub prawnych związanych z działalnością instytucji kultury. 

5.  W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę, Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu go 
z dalszego postępowania konkursowego, przy czym nie jest wymagane doręczenie jej na piśmie kandydatowi. Od 
decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

6.  Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny kandydata w oparciu o własną wiedzę 
i doświadczenie na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

7.  W razie, gdy żaden z kandydatów nie uzyska akceptacji Komisji na stanowisko dyrektora Złotowskiego 
Domu Kultury, stosowną informację Komisja zamieszcza w protokole z posiedzenia.

§ 8. Przewodniczący Komisji przedstawia niezwłocznie Burmistrzowi Miasta Złotowa protokół z wynikami 
konkursu wraz z dokumentacją. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów. 

 

wz. Burmistrza

Małgorzata Chołodowska
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Załącznik 

do zarządzenia Nr 162.2019 

Burmistrza Miasta Złotowa 

z dnia 7 sierpnia 2019 r. 

 

Harmonogram prac komisji 

przeprowadzającej nabór na stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu Kultury 

 

 

Data posiedzenia Dzień tygodnia Godzina Proponowany porządek posiedzenia 

 

propozycja 

02.09.2019 
po uzgodnieniu z 

członkami komisji  

- §12 pkt 2 

uchwały  nr 

VIII.72.2019 Rady 

Miejskiej w  

Złotowie z dnia 26 

czerwca 2019 r. w 

sprawie nadania 

statutu 

Złotowskiemu 

Domowi Kultury 

 

poniedziałek 

 

10:00 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ukonstytuowanie się Komisji. 

3. Zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez 

kandydatów. 

4. Ustalenie szczegółowych kryteriów oceny 

uczestników konkursu. 

5. Ocena formalna złożonych aplikacji po 

względem zgodności przedłożonych 

dokumentów z ogłoszeniem o naborze. 

6. Sporządzenie listy kandydatów spełniających 

wymagania formalne. 

7. Ustalenie pytań i zagadnień do rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia 

Komisji.  

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

propozycja 

11.09.2019 
nie wcześniej niż po 

upływie 7 dni od 

dnia posiedzenia 

komisji, na którym 

nastąpiło ustalenie 

spełnienia 

warunków 

określonych w 

ogłoszeniu o 

konkursie przez 

uczestników 

konkursu lub 

stwierdzenie 

uchybień lub 

braków w 

złożonych ofertach  

- §16 ww. uchwały 

 

 

środa 

 

10:00 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z 

kandydatami. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu 

Kultury.  

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 
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