ZARZĄDZENIE NR 68/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zgodnie § 7. Statutu Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Prabuckie Centrum Kultury
i Sportu Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zarządza, co następuje:
§ 1.
Określić Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu na
lata 2016 – 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 10 listopada 2016 r.
REGULAMIN
Konkursu na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.
§ 1.
1. Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty.

§ 2.
1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty w składzie:
1) 2 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach,
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach,
3) 2 przedstawicieli załogi PCKiS,
4) 2 przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych i sportowych działających w Mieście i Gminie
Prabuty.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty.
3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem
takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostającym wobec niej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej
obiektywizmu i bezstronności.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji,
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty niezwłocznie wyznaczy inną osobę z zachowaniem trybu
dla powołania tego członka..
§ 3.
1. Do zadań komisji należy:
1) Określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) Przeprowadzenie postępowania konkursowego,
3) Sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) Przekazania wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta
i Gminy Prabuty.
2. Dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata załącza się do protokołu.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4. Komisja prowadzi konkurs, jeśli w posiedzenie bierze udział co najmniej 2/3 jej
składu osobowego.
5. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych
ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny.
6. Pod dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, pkt 4, komisja kończy swoją
działalność.

§ 4.
1. Postępowania konkursowe komisja przeprowadzi w trzech etapach:
1) I etap – bez udziału oferentów – ocena formalna złożonych ofert, podczas której komisja
ustali spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie,
2) II etap – przeprowadzenie rozmowy z oferentami – wysłuchanie oferentów,
3) III etap – bez udziału oferentów – wyłonienie kandydata na dyrektora w drodze
głosowania członków komisji konkursowej
§ 5.
1. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty.
2. Wybór oferenta i rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić, jeżeli do postępowania
konkursowego zostanie zgłoszona co najmniej jedna oferta spełniająca wymagania
formalne.
3. O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Informacja o wynikach konkursu upowszechniona zostanie poprzez umieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta i Gminy Prabuty (www.prabuty.pl)
5. Od ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie.

