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$l.oglaszasiqkonkursnakandydatanastanowiskoDyrektoraSochaczewskiego
Centrum Kultury'

$2.1'Wymaganiakwalifikacyjneorazformalnekryteriawyborukandydata
Kultury okresla ogloszenie o konkursie
na stanowisko Dyrektora Socl u.r.*rtffi-b.otr.r*
sturrowi4"e zaNqczniknr 1 do zatzqdzenia'
zostal w Regulaminie pracy
2. Tryb przeprowaor"rrJ tontr,r.su okreslony na kandydata na stanowisko
komisji konkursowej powolanej d" ;;;;;;dr."i-.,1*d* m zal4cznik nr 2 do zarzqdzenia'
stanowi4cy
Dyrektora Sochaczewrki.go centrum Kultury,
w Zycie niniejszego
konkursowe rozpocznie sig z dniem wejscia
$ 3. 1. Postgpowanie
zarz}dzenia'
ustala
r. przewidywany termin zakohczenia postgpowania konkursowego
sig na dzief24liPca2Ol5 roku'
Miejskiego
konkursie podaje sig. do wiadomosci pracownikom
$ 4. TreS6 ogloszenia o
w Sochaczewie poprzez wywieszenie
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$ 5. TreS6 ogloszenia o konkursi e zamieszcza
Urirqdu Miejskiego
regionalnym, Biuletynie tnformacji Publicznej, w siedzibie
plzeznaczonym fia zamies czanie oglos:zet'r' w siedzibie
w Sochaczewie w miejscu -sochaczewie
i Klubu Nauczyciela w sochaczewie w miejscu
Miejskiego osrodka Kultury w
internetowej www'sochaczew'pl '
ptzeznaczonym na zamieszczanie ogloszet'r oraz1astronie
sig
$ 6. Wykon anie zarzqdzeniapowierza
$ 7. Zatzqdzenie wcho dzi

w

I Zastgpcy Burmistrza Mizrsta'

zycie z dniem podpisania'
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do zaru4dzenia nr

Burmistrza Miasta Sochaczew

zdnta
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oglasza konkurs na kandydatana
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autorskiej koncepcji . programowej i otganizacyjnej
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;

3)SaneCVzopisemdotychcza'9*"jpracyzawodowej;
potwierdzory .o najmniej 3-letni stu| pracy na stanowiskach
4)
rLSZczasig zloheni<
h i ewentualnie zaswiadczenia
dyplomu ukoriczenia st
5)
' odpis
lub dodatkowych kwalifikacjach o iopniach rurrko*ych, studiach
dopuszcza sig zloZenie kserokopii;

zalwiadczenie lekarskie
na stanowi sku kierowniczYm;

6) aktualne

o
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elektrontcznel;

11) adres do korespondencj-i
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z

lub przeslai w zamknigtych kopertach
zal4cznikami naleiy zloiyc osobiscie
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rJru4dMiej ski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
z dopiskiem,,Konkurs na kandyd
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Przewidywanyterminlletapu_indywidualnerozmovry-2|.07.20|5r.
Przewidywanyterminrczstrzygnigciakonkursu-24,07.2015r.
-finansowych Sochaczewskiego Centrum
Turystyki i Or ganizacii P ozaru4dowych

862 22 35 wew. 380, 381,

382:'

e-mail : sport@soch aczew.PI

w celu przeprowa dzeniakonkursu Burmistrz Miasta Sochaczew powola komisjg konkursow4
oddzielnym zarzqdzeniem. sktad komisji powolanej do wylonienia kandydata
wgl4du w Biuletynie
na stanowisko Dyrektora Sochaczewskiego centrurn Kultury bgdzie do
Informacj i Publicznej'

Prawidlowe zgloszenia uczestnik6w zostan4 ocenione przezkomisjg konkursow4. Uczestnicy
otrzymajq mailowe zawiadomienie o miejscu terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przez
zNo2enie dokument6w uczestnik konkursu wyraZa zgodE na poddanie sig procedurze
konkursowej okre Slonej w niniej szym o glo szeniu.

i

Ofert nie odsylamy.
O wynikach konkursu uczestnicy zostanq poinformowani pisemnie.

ZaNqcznrkw2
do zarz4dzenia nr
Burmistrza Miasta Sochaczew
z dnia

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ POWOLANEJ DO
PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA SOCHACZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

$ 1. Zawiadomienie o konkursie ogNasza Burmistrz Miasta Sochaczew w dw6ch
dziennikach o zasiggu regionalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzgdu

Sochaczewie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogloszet'r,
w siedzibie budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela
w Sochaczewie; oraz na stronie internetowej www.sochaczew.pl .

Miejskiego

w

$ 2. W konkursie mog4 wzi1(,udzial osoby spelniaj4ce wymagania zzaNqcznika nr 1.
S

3. 1. Kandydat sklada nastgpuj4ce dokumenty:

1) pisemne zgloszenie sig do konkursu z motywacj4 kandydowania na

stanowisko

Dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury;

2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i
Sochaczewskiego Centrum Kultury, z uwzglEdnieniem warunk6w
3)
4)

5)

organizacyjnej
organizacyjno -

finansowych instytucj i ;
wlasnorgcznie podpisane CY z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staz pracy na stanowiskach
kierowniczych - dopuszcza sig zloZenie kserokopii;
odpis dyplomu ukot'rczenia studi6w v,rylszych i ewentualnie za|wiadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomolvych lub dodatkowych kwalifikacjach dopuszcza sig zloZenie kserokopii ;

zalwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj4cym na praca
na stanowisku kierowniczym;
7) oSwiadczenie, 2e uczestnik nie byl karany za przestgpstwo popelnione umySlnie oraz
2e nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie kame i skarbowe;
S) oSwiadczenie, 2e uczestnik nie byl karany zakazem pelnienia funkcji kierowniczych
zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi, o kt6rych mowa
w art.31 ust. 1pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoici
za naruszenie dyscypliny finansfw publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz,
Ze aktualnie nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie Rzecznika Dyscypliny

6) aktualne

Finans6w Publicznych;
9) oSwiadczenie, 2e tczestnik wyraZa zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.lJ.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z p62n. zm.) na pottzeby postgpowania
konkursowego;
10)oSwiadczenie, 2e po zakonczeniu procesu wylaniania Dyrektora uczestnik v,ryraZa
zgodg na upublicznienie koncepcji programowej i organizacyjnej Sochaczewskiego
Centrum Kultury;
I 1) adres do korespondencji elektronicznej

12) do wniosku mog4

byt

dol4czone opinie lub rekclmendacje.

W przypadku wyboru przez Komisjg kandydata na stanowisko Dyrektora Sochaczewskiego
Centrum Kultury, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, bgdzie zalqcznikrem do umowy
w sprawie warunk6w organizacyjno-finansowych dzialalnoSci instytucji kultury.
Koncepcja powinna zostac dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
w formacie DOC, RTF lub PDF.

2. Dokumenty opisane w ust. I kandydaci na stanowisko dyrektora skladaj4 w Biurze
Obstugi Klienta Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie, ul. I Maja 16, 96-500 Sochaczew,
w zamknigtej kopercie z napisem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektola
OTWIERAC",
NIE
Sochaczewskiego Centrum Kultury
w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. t2:00 (decyduje data wplywu do urzgdu).

$ 4. Warunkiem przyst4pienia do prac Komisji konkursowej jest

udziaN co najmniej
Sochaczew.
powolanej
BurmistrzaMiasta
odrgbnym zarzqdzeniem
213 sHadukomisji
$ 5. Komisja:
1. Okresla szczeg5lowe kryteria, kt6rymi bgdzie sig kierowal przy ocenie kandydat6w.

2.

Przeprowadza dwuetapowe postgpowanie konkursowe:
2.1.W pierwszym etapie, w ci4gu 2 dni od ostatecznego skladania zgNoszeri, Komisja

podej muj e nastgpuj 4ce dziaNania:

a)
b)
c)

Przewodnicz1cy sprawdza kompletnoSi skladu i ustala toZsamoS6 czlonk6w
Komisji;
Komisja zapoznaje sig z regulaminem i zasadami przeprowadzeniakonkursu;
Komisja otwiera koperty zNolone przez kandydat6w i dokonuje analizy pod
wzglgdem formalnym i po stwierdzeniu ich kompletnoSci podejmuje decyzjE
o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu;

d) Komisja ustala kolejnoSd

przeprowadzenia

z

kandydatami rozmowy

kwalifrkacyjnej informuj4c ich o terminie drog4 elektroniczn4;
razie odmowy przez Komisjg dopuszczenia kandydata do drugiego etapu
ze wzglgdu na niespelnienie kryteri6w przewodnicz4cy Komisji powiadamia
zainteresowanego o decyzji.
2.2. W drugim etapie, w terminie 21.07.2015 roku, Komisja przeprowadza
indywidualne rozmowy z kandydatami, polegaj4ce w pierwszej kolejnoSci na prezentacii
koncepcji programowej i organizacyjnej Sochaczewskiego Centrum Kultury, nastgpnie
zadawaniujednakowych pltafr, niezbgdnych do ustalenia przydatnoSci na stanowisko objgte
konkursem, a w dalszej kolejnoSci jej czlonkowie mog4 zadawat pytania dodatkowe.

e) W

$ 6. 1. Po rozmowie z kandydatami Komisja mohe odbyi dyskusjg we wlasnym
gronle.

2. Po naradzie Komisja przystgpuje do glosowania w celu wylonienia kandydata
na Dyrektora.

wszystkie decyzje w celu wylonienia kandydata na Dyrektora
podejmuje w glosowaniu tajnym aWUJ1 wigkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej 213
skladu Komisj i konkursowej.
2.Kahdy czlonek dysponuje jednym glosem.

$ 7. l.Komisja

3. W przypadku r6wnej iloSci glos6w dw6ch lub wigcej kandydat6w, Komisja
przedstawia Burmistrzowi Miasta Sochaczew te osoby jako r6wnorzgdne do objqcia
stanowiska Dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultuy.
4 W razie stwierdzenia nieprzydatnoSci na stanowisko Dyrektora wszystkich
kandydat6w, Komisja zwraca sig do Burmistrza Miasta Sochaczew z wnioskiem o ponowne
przeprowadzenie konkursu.

$ 8. Komisja moZe podejmowai dzialania opisane w $ 5 i 6 podczas wigcej niz
jednego posiedzenia. W .vqr.zraczonym dniu konkursu Komisja ustala harmonogram
przebiegu pracy.

$ 9. 1. Po zakohczeniu posiedzenia, Komisja sporz1dza protok6l, zawieraj4cy
informacje o przebiegu obrad i podjgtych ustaleniach, kt6ry podpisuj4 wszyscy uczestnicz4cy
w posiedzeniu czlonkowie Komisji.
2. Sporz4dzone protokoNy, l4cznie z calq dokrumentacj4 zlohonq przez kandydat6w,
przedkNadane zostaj4 celem zatwierdzenia kandydata na stanowisko Dyrektora
Sochaczewskiego Centrum Kultury Burmistrzowi Miasta Sochaczew.
$ 10. Komisja ulega

rozwiqzaniu

z dniem powolania Dyrektora

Sochaczewskiego

Centrum Kultury.

$ 11. W

sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj4 zastosowanie
przepisy ustaw irozporzqdzeri reguluj4cych funkcjonowanie instytucji kultury.

