
Załączniknr 2
do Zaządzenia Nr 49/2019
Wójta Gminy Łąck
z dnia 04.06.2019r.

Regulamin
Konkur§u w celu wyłonienia kandydata na stanowisko

dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Łąck

§1.
't.Konkurs pzeprowadza Komisja Konkursowazwana dałej ,,Komisją', powołanaprzezWojta

w formie zarządzenia.
2.W pracy Komisji nie może brać udziału osoba krewna lub powinowata (w pienłszym

stopniu) w stosunku do kandydata - podczas rozpatrywania jego kandydatury: członkowie
komisji składają oświadczenie ustne w tej sprawie do protpkołu.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący. i,:

4. Komisja pzystępuje do pracy, jezeli na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej 2/3
jej składu

§2.
1.Postępowanie konkursowe odbywa się w dwoch etapach, Pienłsze posiedzenie komisji

odbywa się w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofeń przez kandydatow,
wskazanego w ogłoszeniu o konkursie,

2, Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia
na członków komisji, oraz kandydatów, ktorzy złożyli ofertę, przed terminem posiedzenia.

3. W pienłszym etapie członkowie komisji sprawdzają, czy oferty zostały złożone w terminie
i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokurne nty oraz czy
z dokumentow tych wynika, ze kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu
o konkursie.

4. Ofeń złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie dokumentow Qraz ofeńy, z ktorych wynika, ze kandydat nie spełnia wymagań
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są
dopuszczen i do dalszeg o postępowa n ia konkursoweg o,

5, Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do
dalszego postępowania konkursowego.

6. Drugi etap postępowania konkursowego polega na merytorycznej ocenie kandydatow
wyn i kającej z rozmow kwal ifi kacyj nych przeprowadzon y ch pzez kom isję,

7. W trakcie rozmow kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje koncepcje kierowania
Gok oraz udzielają odpowiedzi na zadawane pytania, ktore mogą dotyczyc
Przedstawionej koncepcji, zagadnień merytorycznych, ekonomicznych lub prawnych
związanych z działalności instytucji kultury,

§}.
1. Członkowie komisji oceniają przydatnośc kandydatow,
2. komisja wyłania kandydata na stanowisku dyrektora w głosowaniu tajnym.
3, Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
4, Oddanie głosu przez członka komisji odbywa się poprzez zaznaczenie znaku Xprzy

jednym nazwiski"l kandydata w treści kańy do głosowania , cQ oznacza poparcie dla
danego kandydata lub braku zaznaczenia znaku X przy ktorymkolwiek nazwisku



kandYdata, co oznacza głos przeciw wszystkim kandydatom, Głos jest oddany niewaznie,jeśli w karcie do głosowa nia zaznaczono więce., niz jóden znak x.
5, Konkurs jest rozstrzYgnięty, jezeti na jed!e9o kandydatow oddała głosy zwykła większość
_ o_becnych na posiedzeniu członków komisji.
6, W PrzYPadku, gdY zaden z kandydatow nió uzyskał większości, o ktorej mowa w ust. 5,komisja PzeProwadza drugą turę głosowania, do które1 pzechodzą Órłiai ranoyoaci

z największą liczbą głosow. Jezeli zaden z kandydatow'nie otrzymi większosói głosów,
_ !9cydujący w tym przypadku jest głos przewodni'czącego.
7. Konkurs jest rozstrzygnięty, jezeli w drugim głosowani;jeden z kandydatow uzyskał

większą liczbę głosow.

§4.
1.Z Posiedzenia komisji sporządza się prótot<ół, ktory podpisują obecni na posiedzeniu
członkowie komisji.

2. Do protokołu dołącza się kańy do głosowania.
3. Protokolantem jest sekretarz komisji,

§5.
O wYnikach konkursu pzewodniczący kómisji niezwłocŻniązawiadamia Wojta Gminy Łąck
i pzekazuje mu dokumentację postępowania konkursowego.

WÓjt GminY Łąck uniewaznia r,onXu§ 
6ńa 

Oyrextora GoK w Gminie Łąck i zaządzaponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1. nieuzasadnionego odrzucenia ofeńy
2, PrzeProwadzenia Poprzez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej

większości 2l3 jej członkow.
3. innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, ktore mogły wpływac

na wynik konkursu.

§7,
Nie zgłoszenie się kandydata dopuszcŹonego do drugiego etapu konkursu niezaleznie odprzyczyn eliminuje go z udziału w konkursie.

§8.
CzłonkÓw komisji obowiązuje zachowinie tajemnicy z całości przebiegu postępowania
konkursowego.

§9.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakonczenie postępowania konkursowego, bez względu

na wynik tego postępowania.

7)ligniew Bia


