
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 11 ust. 2 Statutu 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej zarządzam, co następuje: 

§ 1. W ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 22/2020 Burmistrza Miasta 
Podkowa Leśna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej punkt V i punkt VI otrzymują 
brzmienie:"V.   Sposób i termin składania ofert:Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, 
w zaklejonej kopercie, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, lub przesłane pocztą na adres 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, z dopiskiem:“Konkurs na 
kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej”  
z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym w terminie do dnia 30.04.2020 r., do 
godz. 16:00. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. 
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane 
i rozpatrywane. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną odesłane. 

VI.      Pozostałe informacje: 

1) Z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej oraz informacjami o działalności instytucji kultury 
kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie (ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna), po uprzednim 
umówieniu telefonicznym pod nr (22) 729-13-84. 

2) Nabór przeprowadzi komisja konkursowa, której skład oraz szczegółowy regulamin pracy zostanie 
określony w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Kandydat zgłasza się do konkursu 
z dokumentem tożsamości. 

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:·I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem 
formalnym oraz ich ocena merytoryczna – bez udziału kandydatów.·II etap – rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne zweryfikowane w  I  etapie. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej). 

4) Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

5) Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna i Centrum Kultury i Inicjatyw obywatelskich w Podkowie 
Leśnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i CKiIO w Podkowie Leśnej." 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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