
Zarządzenie Nr 87 /2017
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miej sko - Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Garwolinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późno zm.), art.16 ust.1 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 roku poz. 862) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004
roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 roku nr 154 poz. 1629) w związku z § 1 O ust. 2
Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie nadanego uchwałą
nr XLl246/2005 Rady Miasta Garwolin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie nadania

~ Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie, zarządzam co następuje:

§ l.
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Garwolinie.

§ 2. 
Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Formalnym kryterium wyboru kandydata jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu
konkursowym.

§ 4.
Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana
odrębnym zarządzeniem.

§ 5.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora zostanie zamieszczone:
- w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Garwolina,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina.

§ 6.



Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 87 /2017
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 5 września 2017 roku

Burmistrz Miasta Garwolina

ogłasza

konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie

08 - 400 Garwolin, ul. Nadwodna 1

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

1. wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe
i podyplomowe studia bibliotekoznawstwa,

2. staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w bibliotece,
3. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
4. znajomość funkcjonowania instytucji kultury,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6. znajomość ustaw:

- o bibliotekach,
- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne,

9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa wart. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1311).

I I. Oferta kandydata musi zawierać:

1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Miejsko - Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Garwolinie wraz z uzasadnieniem,

2. pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejsko - Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Garwolinie,

3. życiorys (CV),
4. kopię dowodu osobistego,
5. udokumentowany i potwierdzony staż pracy (zaświadczenia lub świadectwa pracy),
6. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz odbycie szkoleń i kursów,
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na

stanowisku kierowniczym (zaświadczenie wydawane przez lekarza medycyny pracy),



8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa wart. 31 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1311),

11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,

12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
" Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku poz. 922)".

Wszystkie oświadczenia oraz kserokopie dokumentów powinny być podpisane przez
kandydata własnoręcznie.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na
stanowisko Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie" należy
składać w terminie do dnia 10 października 2017 roku do godz. 1600 w sekretariacie Urzędu
Miasta Garwolina lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15,
08-400 Garwolin (decyduje data wpływu do urzędu).

IV. Informacja o warunkach organizacyjno - finansowych Biblioteki:

Informację o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejsko - Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Garwolinie można uzyskać w jej siedzibie ul. Nadwodna 1 lub
telefonicznie 25 682 24 21.

V. Informacja o sposobie przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 października 2017 roku w siedzibie Urzędu
Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin przez Komisję konkursową powołaną
odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina. Oferty niekompletne oraz te, które
wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami komisja rozpocznie w dniu 17 października
2017 roku o godz. 1100.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Garwolina,
ul. Staszica 15, 08 - 400 Garwolin (tel. 25 78642 13).
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