
ZARZĄDZENIE NR 36/2007 
BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 20 listopada 2007 r. 
 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
 na stanowisko dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej 
 
 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 
r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury 
(Dz.U. Nr 154, poz. 1629), w związku z uchwałą Nr 41/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 
11 października 2007 r. w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

       Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej w następującym 
składzie: 

1. Pani Maria Górska - Przewodnicząca komisji 
2. Pani Adriana Skajewska - sekretarz komisji 
3. Pan Zbigniew Pitułej - członek komisji 
4. Pani Anna Wrzosek - członek komisji (przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej) 
5. Pani Barbara Stępniewska – członek komisji (przedstawiciel Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego). 
 

§ 2. 
 

Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 Burmistrz Miasta   
Podkowy Leśnej 
           /-/ 
Andrzej Kościelny 
 



                                                                      
                                                                                                                                                                                                                
 Załącznik Nr 1 
 do Zarządzenia Nr 36/2007 
 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
 z dnia 20 listopada 2007r. 
 
 
 

Tryb pracy komisji konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej 
 

 
      1.   Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja w składzie ustalonym w  zarządzenia. 
      2.   Komisja moŜe działać w składzie nie mniejszym niŜ 2/3 członków. 

3.   Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 
      - ocena wstępna, 
      - ocena końcowa. 
4. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów: 

1) Komisja otwiera zamknięte koperty ze złoŜonymi ofertami i na podstawie 
dokumentów dokonuje oceny formalnej obejmującej sprawdzenie, czy oferty 
zostały złoŜone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz 
czy z dokumentów tych wynika, Ŝe kandydat spełnia wymagania wskazane w 
ogłoszeniu o konkursie.  

2) Jeśli oferta spełnia kryteria formalne, kandydat zostaje dopuszczony do 
drugiego etapu konkursu. 

3) Z czynności wymienionych w pkt 1 i 2 Komisja sporządza protokół, który 
podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

4) O dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu Sekretarz Komisji zawiadamia 
kandydata, podając  termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

5) O niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu, Sekretarz Komisji 
zawiadamia pisemnie kandydata. 

5. W drugim etapie konkursu Komisja: 
1) Przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, biorąc 

pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję 
organizacyjno – programową i finansową dotyczącą zarządzania Biblioteką. 

2) Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania, 
3) Po rozmowie z kandydatami Komisja moŜe odbywać dyskusje we własnym 

gronie. 
6. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi kandydatami 

uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu jawnym wyłania 
jednego kandydata na stanowisko objęte konkursem lub stwierdza nieprzydatność 
wszystkich kandydatów. 

7. Wybór kandydata na stanowisko objęte konkursem następuje zwykłą większością 
głosów członków Komisji obecnych w czasie obrad. KaŜdej osobie wchodzącej w 
skład Komisji przysługuje jeden głos. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli jeden z 
kandydatów otrzyma największą liczbę głosów. 

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów 
o wyborze na stanowisko dyrektora decyduje Burmistrz. 

 



9. Konkurs jest rozstrzygnięty równieŜ, jeŜeli zgłosił się tylko jeden kandydat, który 
spełnił wszystkie wymogi formalne, a Komisja uznała, Ŝe spełnia równieŜ wymogi 
merytoryczne. 

10. Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie Komisji biorący udział w jej pracach. 

11. Przed podpisaniem protokołu kaŜdy z członków moŜe wnieść swoje zastrzeŜenia.  
12. Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją 

Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 
 
       

 
Burmistrz Miasta   
Podkowy Leśnej 
           /-/ 
Andrzej Kościelny 
 

 
 


