
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie powołania komsji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu 
wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku. 

Na podstawie 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), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Łaskiego Domu Kultury w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Komisji - Ewa Bednarek - Czujko 
2. Członek Komisji - Agata Subczyńska 
3. Członek Komisji - Włodzimierz Nowicki 
4. Członek Komisji - Elżbieta Wojtacka - Ślęzak 
5. Członek Komisji - Danuta Krawcewicz 
6. Członek Komisji - Michał Jędrasik 
7. Członek Komisji - Grażyna Śliwińska 
8. Członek Komisji - Grzegorz Rosiak 
9. Członek Komisji - Bożena Trocka - Dąbrowa 
10. Członek Komisji - Aleksandra Kolasa 
11. Członek Komisji - Krystyna Politańska 
§ 2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Z-ca Burmistrza Łasku 
 
 

Lidia Sosnowska 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2021 

Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2021 r. 

 

Regulamin pracy Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata  na stanowisko 
dyrektora Łaskiego Domu Kultury. 

§ 1. Komisja konkursowa. 
1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. 
2. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem 

takiej osoby lub jej krewnym lub powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu 
i bezstronności. 

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione u minimum 2 członków 
komisji, organizator niezwłocznie wyznacza inne osoby w celu uzupełnienia składu komisji. 

4. Członkowie komisji przed przystąpieniem do prac zobowiązani są do złożenia stosowego 
oświadczenia w zakresie braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 - wzór oświadczenia 
stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

5. Komisja powinna rozpocząć pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Termin                     
i miejsce posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący komisji. 

6. Posiedzenie komisja odbywa się, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków komisji. 
7. Przewodniczący komisji ma prawo odroczyć termin wyznaczonego posiedzenia komisji 

w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. choroba kandydata lub członków komisji). 
8. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego 

kandydata. 
9. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, komisja nie podejmuje czynności związanych              

z przeprowadzeniem konkursu. Konkurs jest bezprzedmiotowy. 
10. Do zadań komisji należy: 

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata, 
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, 
3) sporządzenie protokołu z posiedzeń komisji, 
4) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi. 

11. Z prac komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po 
zakończeniu prac podpisują wszyscy obecni członkowie komisji. Do protokołu dołącza się całą 
dokumentację pracy Komisji. 

12. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dot. pracy komisji. 
13. Członkowie komisji mogą wnosić swoje zastrzeżenia dotyczące prac komisji do protokołu. 
14. Komisja dokonywać będzie rozstrzygnięć poprzez głosowanie zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem  § 4 ust. 4 - 5. 
15. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem. 
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16. Protokołowanie posiedzeń komisji zapewnia Wydział Ogólno - Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego    w Łasku,  pracownik ten nie bierze udziału w pracach i głosowaniach komisji. 

17. Komisja kończy pracę i ulega rozwiązaniu z dniem przekazania protokołu Burmistrzowi 
Łasku. 

§ 2.   Tryb przeprowadzenia konkursu. 
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w II etapach. 
§ 3. 1. I etap postępowania konkursowego bez udziału kandydatów obejmuje: sprawdzenie ofert 

pod względem formalnym, tzn. komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają 
wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że 
kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu. 

2. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, 
z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci 
nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego, w oparciu o kartę oceny formalnej 
stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Przewodniczący komisji lub wskazana przez niego osoba informuje kandydatów za pomocą 
poczty elektronicznej (wskazanej w ofercie) lub telefonicznie o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu 
do II etapu postępowania konkursowego i wskazuje termin oraz miejsce II posiedzenia komisji 
najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem. 

§ 4. 1. W II etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności kandydatów do kierowania Łaskim Domem 
Kultury. Rozmowa obejmuje m. in.: wysłuchanie wystąpień kandydatów - przedstawienie koncepcji 
pracy na stanowisku dyrektora oraz koncepcji programowo - organizacyjnej Łaskiego Domu Kultury, 
pytania członków komisji z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Łaskiego Domu 
Kultury określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz dotyczące przedstawionej koncepcji 
funkcjonowania Łaskiego Domu Kultury.  

2. Członkowie komisji dokonują oceny kandydatów na kartach oceny przydatności kandydata na 
stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury oddzielnie dla każdego z nich w określonej przez 
komisję skali punktowej - Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy członek 
komisji dysponuje jednym głosem. 

4. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną 
większość głosów obecnych członków komisji. 

5. W przypadku, gdy w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów, 
określonych w ust. 4, Przewodniczący komisji zarządza II turę głosowania. Druga tura głosowania 
dotyczy dwóch kandydatów konkursu, którzy uzyskali najwięcej głosów. 

6 W przypadku, gdy w II turze głosowania kandydat nie uzyska większości, o której mowa 
w ust. 4 komisja stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu. 

§ 5. Uwagi końcowe. 
1. Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego kandydata na dyrektora Łaskiego Domu 

Kultury podejmuje Burmistrz Łasku. 
2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora Łaskiego 

Domu Kultury zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
3. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do dalszego 

etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
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4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez 
zainteresowanych. 

5. Procedura konkursowa nie przewiduje trybu odwoławczego dla kandydatów biorących udział                
w konkursie .
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Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji
konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury.

O Ś W I A D C Z E N I E

Członka Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Łaskiego Domu Kultury.

Nazwisko ……………………………………………………………..

Imię……………………………………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………….

W związku z powołaniem mojej osoby na członka komisji konkursowej oświadczam, że:

1) nie przystępuję do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa wobec

kandydatów przystępujących do wyżej wymienionego konkursu;

3) nie pozostaję z żadnym z kandydatów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że

może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu

i bezstronności.

……………………………………
(czytelny podpis)

…………………………………….
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy
Komisji konkursowej powołanej w celu wyłnienia
kandydata na stanowisko dyrektora
Łaskiego Domu Kultury.

Karta oceny formalnej

Kandydat: …….....….............…………………….
Lp. Wymagania formalne TAK NIE

1. Pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją

ubiegania się o stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury.

2. Koncepcja programowo - organizacyjna Łaskiego Domu Kultury

na okres min. 3 lat, tj. do roku 2024.

3. Życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się

o zatrudnienie.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym

na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Łaskiego Domu Kultury.

9. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopia

dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego

magisterskiego.

10. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.

11. Poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z

oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające wymagania

wymienione w pkt. 2. 2 ppkt. 1, 2, 3, 6, 8 ogłoszenia.

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego na

kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury.
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Po dokonaniu oceny wg powyższych kryteriów, komisja stwierdza, że kandydat:

SPEŁNIA wymagania formalne NIE SPEŁNIA wymagań formalnych ⃰

I ZOSTAJE DOPUSZCZONY NIE ZOSTAJE DOPUSZCZONY ⃰

do II etapu postępowania konkursowego.

Podpisy członków komisji:

1……………………………….

2………………………………

3…………………………….…

4………………………..………

5………………………..………

6…………………………………

7…………………………………

8…………………………………

9…………………………………

10…………………………………

11…………………………..……

⃰ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy

Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na

stanowisko dyrektora

Łaskiego Domu Kultury.

KARTA OCENY OKREŚLAJĄCA KRYTERIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA ŁASKIEGO DOMU KULTURY

Lp. Nazwisko i imię
kandydata

Ocena posiadanych
kwalifikacji

(od 1 do 5 pkt)

Ocena przedstawionej
przez

kandydata koncepcji
programowo -
organizacyjnej

ŁDK

Ocena rozmowy
kwalifikacyjnej z
kandydatem

Razem
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