ZARZ DZENIE NR 24/2015
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie og oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorz dzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z pó$n. zm.), § 8 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku stanowi cego za/ cznik do uchwa/y Nr
155/00 Rady Gminy Opatówek z dnia 29.06.2000 r. w sprawie wydania aktu o
utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zmienionej
uchwa/ Nr 95/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniaj c
uchwa/4 w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku, w zwi zku z art.16 ustawy z dnia 25 pa$dziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzia/alno5ci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406 z
pó$n. zm.) zarz#dzam, co nast(puje:
§1
1. Og/aszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzib w miejscowo5ci 62- 860 Opatówek
Pl. Wolno5ci 18.
2. Zastrzega si4, i9 osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biblioteki
wykonywa: b4dzie w ramach tego stosunku pracy równocze5nie zadania
bibliotekarza.
§2
1) Kandydata na stanowisko Dyrektora biblioteki wy/oni komisja konkursowa,
zwana dalej komisj , która zostanie powo/ana odr4bnym zarz dzeniem.
2) Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki oraz szczegó/owy tryb
pracy komisji konkursowej okre5lony zosta/ w za/ czniku Nr 1 do niniejszego
zarz dzenia.
§3
1. Og/oszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki stanowi za/ cznik
Nr 2 do niniejszego zarz dzenia.
2. Og/oszenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie podane do publicznej
wiadomo5ci poprzez opublikowanie na stronie BIP Urz4du Gminy
w Opatówku, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku oraz poprzez wywieszenie na tablicy og/osze=
w siedzibie Urz4du Gminy w Opatówku, Pl. Wolno5ci 14 oraz w siedzibie
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Pl. Wolno5ci 18
oraz w skróconej formie w gazetach: "Ziemia Kaliska" i "Aycie Kalisza".
§4
Wykonanie zarz dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Opatówek.
§5
Zarz dzenie wchodzi w 9ycie z dniem podj4cia.

Za/ cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 25 maja 2015 r.
REGULAMIN
Konkursu na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Niniejszy regulamin okre5la kwalifikacje kandydata, sk/ad komisji konkursowej i zasady jej pracy,
form4 i sposób og/aszania konkursu oraz zasady rozstrzygni4cia konkursu.
I. ZASADY OGÓ8NE
1. Post4powanie konkursowe zarz dza i og/asza Wójt Gminy Opatówek.
2. Konkurs og/asza si4 poprzez zamieszczenie og/oszenia w skróconej formie w gazetach: "Ziemia
Kaliska" i "Aycie Kalisza", na tablicy og/osze= w Urz4dzie Gminy w Opatówku, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz4du Gminy oraz na stronie internetowej Biblioteki.
3.Konkurs na kierownicze stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.
4. W og/oszeniu konkursu podaje si4:
a) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu,
b) nazw4 jednostki, której konkurs dotyczy,
c) kwalifikacje, wymagania do zajmowania stanowiska,
d) wymagania, jakim odpowiada: powinien kandydat na stanowisko,
e) wykaz dokumentów, jakie sk/ada kandydat na stanowisko,
f) termin i miejsce sk/adania dokumentów.
5. Czas sk/adania dokumentów nie mo9e by: krótszy ni9 30 dni, licz c od daty opublikowania
og/oszenia.
6. Do konkursu mo9e przyst pi: osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych pa=stw, których
obywatelom na podstawie umów mi4dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys/uguje
prawo podj4cia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pe/n zdolno5: do czynno5ci prawnych oraz korzystania z pe/ni praw publicznych,
3) wykszta/cenie wy9sze magisterskie, preferowane wykszta/cenie bibliotekarskie,
4) co najmniej 5 letni sta9 pracy w instytucji kultury, w tym co najmniej 3 lata pracy w bibliotece,
5) znajomo5: problematyki zwi zanej z funkcjonowaniem biblioteki i instytucji kultury,
6) znajomo5: przepisów prawnych dotycz cych funkcjonowania instytucji kultury, w tym aktów
prawnych zwi zanych z dzia/alno5ci bibliotek oraz przepisów ustawy o samorz dzie gminnym,
ustawy prawo zamówie= publicznych, ustawy o finansach publicznych,
7) kandydat nie mo9e by: skazany prawomocnym wyrokiem s du za umy5lne przest4pstwo 5cigane z
oskar9enia publicznego lub umy5lne przest4pstwo skarbowe oraz powinien cieszy: si4
nieposzlakowan opini ,
8) stan zdrowia pozwalaj cy na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
9) dla osób nieposiadaj cych obywatelstwa polskiego - znajomo5: j4zyka polskiego potwierdzona
dokumentem okre5lonym w za/ czniku Nr 2 do Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania post4powania kwalifikacyjnego w s/u9bie cywilnej
(Dz. U. z 2009r. Nr 218, poz. 1695).
7. Oferta kandydata powinna zawiera::
1) list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania si4 kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku,
2) 9yciorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj cej si4 o zatrudnienie,
4) autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku ze szczególnym uwzgl4dnieniem perspektywicznej wizji
rozwoju dzia/alno5ci (koncepcja powinna by: przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin
Organizacyjny oraz bud9et Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku),
5) kserokopie 5wiadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodno5: z orygina/em),
6) kserokopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta/cenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone
przez kandydata za zgodno5: z orygina/em),

7) kserokopie dokumentów potwierdzaj cych uko=czenie kursów, szkole= (potwierdzone przez
kandydata za zgodno5: z orygina/em),
8) o5wiadczenie kandydata o niekaralno5ci,
9) o5wiadczenie kandydata o stanie zdrowia,
10) o5wiadczenia kandydata o pe/nej zdolno5ci do czynno5ci prawnych i korzystania z pe/ni praw
publicznych,
11) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), a w przypadku osób nieposiadaj cych obywatelstwa
polskiego inny dokument potwierdzaj cy to9samo5:,
12) za5wiadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,
13) o5wiadczenie kandydata o "Wyra9eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
pó$n. zm.) w celach przeprowadzenia post4powania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku”.
8.Oferta winna by: z/o9ona w zaklejonej kopercie wraz z adresem i numerem telefonu kandydata, z
napisem „Konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku” w
terminie podanym w og/oszeniu na adres: Urz d Gminy, Plac Wolno5ci 14, 62-860 Opatówek
(sekretariat - pok. nr 13, I pi4tro).
II. KOMISJA KONKURSOWA
1.Komisj4 konkursow powo/uje zarz dzeniem, Wójt Gminy Opatówek, ustala jej 5-osobowy sk/ad.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodnicz cy, którym jest przedstawiciel organizatora.
3.Komisja konkursowa przeprowadza post4powanie konkursowe nie pó$niej ni9 w ci gu 5 dni, po
up/ywie terminu sk/adania ofert.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny przydatno5ci kandydata, któr wpisuje do protoko/u.
5. Komisja ze swojego sk/adu powo/uje protokolanta.
6.Cz/onkowie Komisji nie pobieraj wynagrodzenia za prac4 w komisji.
III. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbywa si( dwuetapowo. W pracach komisji nie mog# uczestniczyB osoby nie b(d#ce
jej czConkami.
ETAP PIERWSZY
1. Przewodnicz cy zapoznaje komisj4 z regulaminem konkursu.
2. Odbiera z/o9one oferty i sprawdza czy s nienaruszone.
3. Stwierdza bezstronno5: cz/onków komisji. W przypadku stwierdzenia, 9e w5ród cz/onków komisji s
osoby zwi zane ma/9e=stwem, pokrewie=stwem, powinowactwem z kandydatem bior cym udzia/ w
konkursie albo pozostaj ce wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 9e mo9e to budzi:
uzasadnione w tpliwo5ci co do jej obiektywizmu i bezstronno5ci. Wyklucza si4 te osoby z prac komisji.
Komisja mo9e dzia/a: w niepe/nym sk/adzie, ale nie mniejszym ni9 2/3 sk/adu osobowego.
4. Cz/onkowie komisji zapoznaj si4 z dokumentami z/o9onymi przez kandydatów, oceniaj z/o9one
dokumenty pod wzgl4dem wymogów formalnych.
5. Cz/onkowie komisji decyduj w g/osowaniu jawnym o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia
kandydata do drugiego etapu konkursu. Rozstrzygni4cie nast4puje zwyk/ wi4kszo5ci g/osów i jest
ostateczne. W przypadku równej liczby g/osów rozstrzyga g/os przewodnicz cego komisji.
6. W pierwszym etapie nie uczestnicz kandydaci.
7. Przewodnicz cy komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo nie dopuszczeniu do dalszego
post4powania konkursowego.
ETAP DRUGI
1. W drugim etapie uczestnicz kolejno kandydaci, przedstawiaj c koncepcje pracy w zakresie
kierowania placówk .
2. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, zadaje pytania z zakresu znajomo5ci
zasad funkcjonowania i organizacji Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
3. Komisja wy/ania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku w g/osowaniu jawnym.
4. Kandydatem na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zostaje
osoba, która w g/osowaniu uzyska/a najwi4ksz liczb4 g/osów, jednak nie mniej ni9 po/ow4 g/osów
obecnego na posiedzeniu sk/adu komisji. Je9eli w pierwszej turze g/osowania 9aden z kandydatów nie
uzyska wymaganej ilo5ci g/osów, komisja przeprowadza drug tur4 g/osowania do której przechodz
kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 g/osy. Zwyci4zc konkursu po drugiej turze g/osowania jest
kandydat, który uzyska wi4ksz ni9 inni kandydaci liczb4 g/osów.

IV. UWAGI KOFCOWE
1. Z prac komisji i przebiegu g/osowania sporz dza si4 protokó/, który bezpo5rednio po zako=czeniu
pracy podpisuj wszyscy jej cz/onkowie.
2. Cz/onków komisji obowi zuje zachowanie tajemnicy s/u9bowej dotycz cej pracy komisji.
3. Cz/onkowie komisji mog wnosi: do protoko/u zastrze9enia, co do pracy komisji, które zostan
wpisane do protoko/u i wyja5nione przed jego podpisaniem przez wszystkich cz/onków komisji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzj4 podejmuje komisja w g/osowaniu
jawnym (Komisja mo9e podj : uchwa/4 o g/osowaniu tajnym),
5. Przewodnicz cy komisji niezw/ocznie po zako=czeniu konkursu przekazuje protokó/ wraz z
dokumentacj Wójtowi Gminy Opatówek.
Og/oszenie wyników konkursu nast4puje niezw/ocznie.
6. Komisja konkursowa rozwi zuje si4 po rozstrzygni4ciu konkursu.
7. Obs/ug4 techniczn komisji zapewnia Wójt Gminy Opatówek.
8.Kandydaci bior cy udzia/ w konkursie mog wnie5: zastrze9enia na pi5mie do Wójta w ci gu 3 dni
roboczych od rozstrzygni4cia konkursu.
9.Wójt Gminy Opatówek jest zobowi zany w ci gu 7 dni od daty otrzymania zastrze9enia, do
zbadania sprawy, podj4cia decyzji i udzielenia kandydatowi odpowiedzi.
10. Decyzja Wójta Gminy Opatówek jest ostateczna.
11. Regulamin wchodzi w 9ycie z dniem podpisania zarz dzenia.

Za/ cznik Nr 2
do Zarz dzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 25 maja 2015 r.
WÓJT GMINY OPATÓWEK
ogCasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. BRACI GILLERÓW W OPATÓWKU
I. Kandydaci przyst(puj#cy do konkursu powinni speCniaB nast(puj#ce kryteria formalne:
1.Wymagania niezb(dne:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych
pa=stw, którym na podstawie umów mi4dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przys/uguje prawo do podj4cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je9eli
osoba nie posiadaj ca obywatelstwa polskiego posiada znajomo5: j4zyka polskiego
potwierdzon dokumentem okre5lonym w przepisach o s/u9bie cywilnej.
2) posiada nieposzlakowan opini4,
3) ma pe/n zdolno5: do czynno5ci prawnych oraz korzystania z pe/ni praw publicznych,
4) nie by/a skazana prawomocnym wyrokiem s du za umy5lne przest4pstwo 5cigane z
oskar9enia publicznego lub umy5lne przest4pstwo skarbowe,
5) niekaralno5: zakazem pe/nienia funkcji kierowniczych zwi zanych z dysponowaniem
5rodkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o
odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.
168),
6) posiada wykszta/cenie wy9sze magisterskie, preferowany kierunek: bibliotekoznawstwo,
7) posiada co najmniej 5-letni sta9 pracy w instytucji kultury, w tym co najmniej 3 lata pracy w
bibliotece,
8) legitymuje si4 stanem zdrowia pozwalaj cym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
9) znajomo5: przepisów prawnych dotycz cych funkcjonowania instytucji kultury, a w
szczególno5ci:
a) ustawy z dnia 25 pa$dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia/alno5ci
kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z pó$n. zm.),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642, z pó$n. zm.),
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z pó$n.
zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z
pó$n. zm.),
e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówie= publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z
pó$n. zm.).
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiej4tno5: organizacji pracy i kierowania zespo/em pracowników,
2) umiej4tno5ci interpersonalne, kreatywno5:, komunikatywno5:, dyspozycyjno5:,
3) znajomo5: obs/ugi komputera oraz programów bibliotecznych,
4) znajomo5: historii i to9samo5ci lokalnej miejscowo5ci z terenu gminy Opatówek,
5) wiedza z zakresu pozyskiwania 5rodków pozabud9etowych, w tym z Unii Europejskiej,
6) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsi4wzi4: promocyjnych zwi zanych
z dzia/alno5ci kulturaln , szczególnie biblioteczn .
3. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zg/oszenie udzia/u w konkursie,
2) list motywacyjny,
3) CV z dok/adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) orygina/ kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj cej si4 o zatrudnienie,
5) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku,
6) kserokopie 5wiadectw pracy (po5wiadczone przez kandydata za zgodno5: z orygina/em),
7) kserokopie dokumentów (po5wiadczone przez kandydata za zgodno5: z orygina/em)
potwierdzaj cych wykszta/cenie i kwalifikacje zawodowe,
8) kserokopie dokumentów (po5wiadczone przez kandydata za zgodno5: z orygina/em)
1)
po5wiadczaj cych znajomo5: j4zyka polskiego ,
9) o5wiadczenie, 9e kandydat posiada zdolno5: do czynno5ci prawnych i korzysta z pe/ni
praw publicznych,

10) o5wiadczenie, 9e kandydat nie by/ skazany prawomocnym wyrokiem s du za umy5lne
przest4pstwo 5cigane z oskar9enia publicznego lub umy5lne przest4pstwo skarbowe,
11) o5wiadczenie, 9e kandydat nie by/ karany zakazem pe/nienia funkcji kierowniczych
zwi zanych z dysponowaniem 5rodkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust 1 pkt
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
12) kserokopia dowodu osobistego - po5wiadczona za zgodno5: z orygina/em przez
Kandydata,
13) aktualne za5wiadczenie o braku przeciwwskaza= zdrowotnych do pracy na stanowisku
kierowniczym,
14) o5wiadczenie kandydata, 9e w przypadku wyboru jego oferty zobowi zuje si4 nie
wykonywa: zaj4: pozostaj cych w sprzeczno5ci lub zwi zanych z zaj4ciami, które
wykonuje w ramach obowi zków s/u9bowych, wywo/uj cych uzasadnione podejrzenie o
stronniczo5: lub interesowno5:, oraz zaj4: sprzecznych z obowi zkami wynikaj cymi z
ustawy,
15) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej4tno5ciach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny by opatrzone klauzul :
Wyra am zgod! na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezb!dnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw% z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
pó/n. zm.).
Przyjmuj! do wiadomo1ci fakt obowi%zku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorz%dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pó/n. zm.).
III. Termin i miejsce zCoHenia wniosków o przyst#pienie do konkursu i zCoHenia wymaganych
dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny by w asnor cznie podpisane i z o!one w
sekretariacie Urz du Gminy w Opatówku, pok. nr 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w
Opatówku” lub dor czone listownie, w terminie do dnia 13.07.2015 r. (poniedzia ek) do godz.
00
15 pod adresem: Urz d Gminy w Opatówku, Pl. Wolno+ci 14, 62-860 Opatówek.
Aplikacje, które wp yn po wy!ej okre+lonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie
b d rozpatrywane.
IV. Konkurs przeprowadzi Komisja powo/ana przez Wójta Gminy Opatówek, która sprawdzi
zg/oszenia pod wzgl4dem formalnym i przeprowadzi rozmowy z kandydatami. Przewidywany
termin rozpatrzenia wniosków: 14 - 24 lipca 2015 r.
V. Kandydaci mog zapozna: si4 z warunkami organizacyjno - finansowymi dzia/alno5ci Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w siedzibie Biblioteki w Opatówku, Pl. Wolno5ci 18, w
00
00
dniach od poniedziaCku do pi#tku w godz. od 8 do 15 , po wcze5niejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Biblioteki pod nr telefonu - 62 7618209.
Z regulaminem naboru mo!na si zapozna na stronie BIP Urz du Gminy oraz osobi+cie w
Urz dzie Gminy w Opatówku Pl. Wolno+ci 14, pok. nr 21.
Dodatkowe informacje mo!na uzyska pod numerem telefonu 62 7618080 w.40
Informacja o wyniku naboru b dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urz dzie Gminy w Opatówku przy ul. Pl. Wolno+ci 14
oraz na stronie internetowej Biblioteki w Opatówku.

1) Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych pa:stw, którym na podstawie umów
mi dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys uguje prawo do podj cia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

