
 
ZARZĄDZENIE NR 32/2007 

BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 7  listopada 2007 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora 

samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicja tyw Obywatelskich 
 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 53/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 
11 października 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury, zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
Ogłasza się konkurs ofert na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej. 
 
 

§ 2. 
 

Treść ogłoszenia o konkursie  określa załącznik Nr 1 do zarządzenia 
 
 

§ 3. 
 

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym 
zarządzeniem. 
 

§ 4. 
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury zostanie zamieszczone: 
1) na oficjalnej stronie internetowej Miasta oraz na stronie BIP Miasta Podkowa Leśna, 
2) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, 
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna, 
4) na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. 

 
§ 5. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 6. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 



                                                           Załącznik nr 1 
                                                                               do zarządzenia Nr 32/2007 

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej 
                                                                                z dnia 7   listopada  2007 r. 

 
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

ogłasza 
KONKURS OFERT 

na stanowisko 
 

DYREKTORA CENTRUM KULTURY 
 I INICJATYW OBYWATELSKICH 

W PODKOWIE LEŚNEJ 
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18 

 
I 

       
1. Do konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – CENTRUM 

KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH w Podkowie Leśnej moŜe przystąpić 
osoba, która posiada: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) wykształcenie wyŜsze specjalistyczne (określone w Załączniku Nr 6 do 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których 
organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego 
(Dz.U. Nr 26, poz. 234 z późn. zmianami)), 

4) co najmniej 5 letni staŜ pracy w instytucjach związanych z działalnością 
kulturalną, 

5) dobry stan zdrowia, 
oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

2. Preferuje się kandydatów posiadających: 
1) 3 letni staŜ pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z 

działalnością kulturalną, 
2) ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania 

kulturą, 
3) biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego, 
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudŜetowych środków 

finansowych, 
5) umiejętność obsługi komputera. 

3. Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa podpisany wniosek o przystąpienie 
do konkursu, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata 
oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury. 

4. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć: 
1) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno – programowej i finansowej 

Centrum Kultury w Podkowie Leśnej, uwzględniającej zobowiązania programowe 
zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 

2) Ŝyciorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, 
szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej 
pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub 
publicystycznej ze wskazaniem najwaŜniejszych osiągnięć, 



3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje 
(dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty, itp.), 

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, 
5) zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione 

przez lekarza medycyny pracy, 
6) oświadczenie kandydata, Ŝe nie był karany zakazem pełnienia funkcji 

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwo popełnione umyślnie, 
8) oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie na potrzeby postępowania konkursowego, 
9) kopię dowodu osobistego. 

II 
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia. 
2. Ofertę o przystąpieniu do konkursu naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Podkowie 

Leśnej w terminie do dnia 28 grudnia 2007r. – w godzinach pracy urzędu lub przesłać 
pocztą.  Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu. 

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złoŜony w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora 
Centrum Kultury”. Kopertę z wnioskiem i załącznikami naleŜy włoŜyć do drugiej koperty 
zaadresowanej „Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 
39/41”  i złoŜyć w kancelarii Urzędu. lub przesłać pocztą na adres Urzędu. 

4. Koperty złoŜone po terminie nie będą otwierane. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 18 stycznia 2008 r. 
 

III 
1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana 

odrębnym zarządzeniem. 
2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów 

formalnych oraz kandydatów, którzy złoŜyli niekompletne wnioski. 
3. O dopuszczeniu do konkursu, bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie konkursu 

zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie przez komisję 
konkursową. 

4. Z kandydatami dopuszczonymi do konkursu komisja przeprowadzi rozmowę 
kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno – 
programową i finansową Centrum Kultury w Podkowie Leśnej. 

5. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na wyznaczony termin rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

6. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora Centrum Kultury, który zostanie zaproponowany 
Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, który podejmie ostateczną decyzję. 

7. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie 
przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

8. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych 
instytucji moŜna uzyskać u Sekretarza Miasta lub telefonicznie pod nr (022) 759-21-01. 

 
 

                                                                            Burmistrz Miasta 
                                                                           Podkowy Leśnej 

                                                                        /-/ 
                                                                          Andrzej Kościelny 

 


