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zARzADzEN! E N R 1 181201 5
BURM|STRZA NYSY

z dnia 27 Iuteg o 2015 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Nyskiego Domu
Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie i powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie ań. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 październ|ka 1991r"
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz, U. z2012r. poz,406 ze
zm.), § 1, § 2, § 3 ust,1, ust.2 pkt.3 iust.3, § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 30 czenruca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154,
poz.1629| oraz ań. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 2013r. poz. 594 ze zm.) i § 6 ust. 2 Statutu Nyskiego Domu
Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXlVl404l12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 pażdziernika 2012r. (Dz. Urz. Woj.
Opol. z2012r. poz.172) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Nyskiego Domu Kultury
im. Wandy Pawlik w Nysie.

§2.

1.Formalne kryteria wyboru kandydatow na w/w stanowisko określone są
w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie :

1) Piotr Bobak- l Zastępca Burmistrza Nysy - przewodniczący komisji
2) Marek Rymarz - ll Zastępca Burmistrza Nysy - członek komisji
3) Zofia Kajling-Rudzka- zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki

Społecznej - członek komisji
4) Beata Toczek - przedstawiciel Rady Kultury - członek komisji
5) Ewa Janicka - inspektor w komorce kadr Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie - sekretarz komisji,

3.Szczegółowy tryb pracy Komisji określa ,,Regulamin pracy Komisji Konkursowej"
stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3.

1.Ustala się, iz terminem rozpoczęcia postępowania konkursowego jest dzień
publikacji w prasie ogłoszenia o konkursle.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 60 dni
od daty rozpoczęcia.



§4.

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu:

1) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym;
2) w Biuletynie lnformacji Publicznej;
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie i w siedzibie Nyskiego Domu

Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, ul. Wałowa 7.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się l Zastępcy Burmistrza Nysy.

§6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BlP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Nysie oraz podaniu do wiadomości pracownikom Nyskiego Domu Kultury im. Wandy
Pawlik w Nysie, poprzezwywieszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie
NDK.

§7.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania,



Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 11812015
Burmistza Nysy
z dnia 27 lutego 2015r.

BURMISTRZ NYSY
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA NYSKIEGO DOMU KULTURY im. Wandy Pawlik W NYS|E

l. Nazwa iadres instytucji kuItury:

NYSKI DOM KULTURY im. Wandy Pawlik
48 - 300 NYSA, ul, Wałowa7,tel. (0-77 ) 433 -33-37

ll. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów isposób ich udokumentowania :

1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyzsze magisterskie,
2) posiadac minimum S-|etni staz pracy w jednostkach związanych z

działalnością kulturalną lub co najmniej S-|etnie doświadczenie w działalności
kulturalnej lub ańystycznej,

3) posiadac znajomośc języka obcego . angielskiego lub niemieckiego,
4) posiadać obywatelstwo polskie,
5) być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolnośc do czynności prawnych oraz

korzystac z pełni praw publicznych,
6) posiadać zdolności organizacyjne i menedzerskie, umiejętność organizowania

imprez, w tym imprez masowych,
7) posiadać umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
8) posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą,
9) posiadac znajomość zasad finansów publicznych, w tym zasad gospodarki

finansowej w instytucjach kultury,
10) dysponować wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środkow finansowych

pozabudżetowych na działalność kulturalną,
11) posiadaó predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięc

promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i ańystyczną,
12) posiadac stan zdrowia pozwalĄący na zatrudnienie na stanowisku dyrektora

instytucji kultury,
13) nie być karanym za umyślne przestępstwo ściganezoskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1Ą być dyspozycyjnym.

2. Ofeńy kandydatów powinny zawierać:
1) list motyrruacyjny,
2) kwestionariusz osobowy,
3) zyciorys,
4) oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w konkursie,
5) opracowany autorski program działania pod nazwą : ,, Program działania

Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik na okres 5 lat (2015-2019)",
uwzg lęd n iający stru ktu rę org a n izacyj n ą, p rop ozy Ąe nowych oraz rozw o1u
istniejących form działania, koncepcję wspołpracy z rożnego typu organizacjami,
stowarzyszeniami, placowkami oświatowymi, wykorzystania obiektow, itp.,



uwzg lęd n i ającą mozl iwości budzetowe i nstytucj i i pozyskiwa n ie środ ków
zewnętrznych, w formie pisemnej oraz elektronicznej (płyta CD, pliki w formacie
doc.) ,

6) odpisy dokumentow potwierdzających kwalifikacje określone w ust.1 ,

7) opinie, referencje,
8) informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie

obowiązkow związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami
(kopie swiadectw pracy),

9) zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury wydane na potrzeby udziału w
konkursie,

10) oswiadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

12) oświadczenie, ze kandydatv,tyrażazgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z2014 poz.1182) w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik.

lll. Termin i miejsce złożenia wniosku o przysĘpienie do konkursu oraz termin
złożenia wymaganych dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy złożyc osobiście w zamkniętej kopercie z
dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im.
Wandy Pawlik w Nysie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego ( pokoj nr 102) ul.

Kolejowa 15, 48-300 NYSA, do dnia 3.04,2015r. w godzinach pracy Urzędu tj. od
poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00do 16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyzej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

IV. Przewi dywa ny term i n rozpatrzen ia wn ios ków.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie do 14 dni od
upływu określonego wyzej terminu składania wnioskow.

V. lnformacje o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami
organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury :

1.Zwarunkami organizacyjno-finansowymi działalności Nyskiego Domu Kultury im,

Wandy Pawlik w Nysie, kandydaci mogą zapoznać się w jego siedzibie przy ul.

Wałowej 7 w dniach 2.03,2015r. do 31.03.2015r (od poniedziałku do piątku w
godz. 10.00 - 14.00). lnformacja udzielana będzie w sekretariacie Nyskiego Domu
Kultury (ll piętro).

2. Wszelkich informacji o konkursie udziela Zofia Kajling-Rudzka - z-ca naczelnika
Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie osobiście,
pokoj nr216 B (ll piętro)bądżtelefonicznie pod numerem telefonu 77 4080620w
dniach od 2.03.2015r. do 31 ,03.2015r.(od poniedziałku do piątku w godz. 12,00-
14.00).



vl. warunki zatrudnienia

1.Dyrektor zostanie powołany na stanowisko na czas określony - 5 lat.

Z.Zgodnie z arl, 15 ust. 5 ustawy z25 października 1991r., o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z2012 r, poz.406 ze zm.) organizator
przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej
określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Nyskiego Domu Kultury
im. Wandy Pawlik w Nysie, ktorej załącznlkiem będzie opracowany przez
kandydata na dyrektora autorski program działania Nyskiego Domu Kultury im.

Wandy Pawlik w Nysie na okres 5 lat. Umowa ta wchodzi w życie z dniem
powołania dyrektora.

3.Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, o ktorej mowa w ust.2 , powoduje jego
niepowołanie na stanowisko dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik
w Nysie.

vIl. postanowienia końcowe

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: l etap - sprawdzenie ofeń pod
względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatow, ll etap _
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz
niezbędne kryteria merytoryczne zwerllfikowane w l etapie. O terminie i miejscu
przeprowadzen ia rozmów kandydaci zostaną poinformowan i i ndywid ualn ie.

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
lnformacji Publicznej i tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul.
Kolejowej 15 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie NDK.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie mozliwość uniewaznienia konkursu bez
podania przyczyn.
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z dnia 27 lutego 2015r.

wcelu*r,o§"T:il#}r:n'"""[?T§:t5B}[l[:""§FliegoDomu
Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

§ 1.1 Konkurs przeprowadza powołanapżez Burmistrza Nysy Komisja Konkursowa,
zwana dalej komisją w składzie określonym w § 2 ust,2 zarządzenia.

2. Zadania komisji określa § 5 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz. U. Nr 154, poz.1629).

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej 2l3 członkow
komisji.

4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłąwiększością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 2.'1 .Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe.
2. Pienrusze posiedzenie komisji odbywa się w ciągu 7 dni od uptywu terminu

składania oferlprzez kandydatow, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
3. Sekretarz komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym

powiadamia członków komisji, przed terminem posiedzenia.
4. W pienłszym etapie członkowie komisji sprawdzają, czy ofeńy zostały złożone

w terminie i zawierająwszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty
oruz czy z dokumentow tych wynika, ze kandydat spełnia wymagania
merytoryczne wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

5. Ofeńy złożone po terminie, nie zawieralące wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
dokumentów aplikacyjnych orazte ofeńy, z ktorych wynika, ze kandydat nie
spełnia wymagań merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego
postępowania konkursowego. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie
dopuszczenia do ll etapu konkursu poszczególnych kandydatów.

6, Sekretarz komisji w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia komisji informuje
na piśmie lub telefonicznie kandydatów o dopuszczeniu albo nie dopuszczeniu do
dalszego etapu postępowania konkursowego,

7. Nie zgłoszenie się kandydata dopuszczonego do drugiego etapu konkursu,
niezależnie od przyczyn, eliminuje go zudziału w konkursie.

B. Drugi etap postępowania konkursowego polega na merytorycznej ocenie
przedłożonych programów działania Nyskiego Domu Kultury oraz na
merytorycznej ocenie kandydatow, wyn ikającej z rczmow kwalifikacyj nych
p rzep rowadzonych przez kom isję.

9, Ocena kandydatow przez członków komisji dokonywana jest na kańach
punktowania, określających kryteria przydatnosci kandydata, ktorych wzór stanowi
załącznik do reg ulam in u,

10. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy
działania Nyskiego Domu Kultury na okres 3 lat oraz udzielają odpowiedzi na
zadawane pytania, ktore mogą dotyczyć przedstawionego programu, zagadnień
merytorycznych, ekonomicznych lub prawnych związanych z działalnością
instytucji kultury.



§ 3.1.Członkowie komisji oceniają przydatność kandydatow poprzez ocenę punktową
na karcie punktowania, ktorą podpisują swoim imieniem i nazwiskiem,

2. Członkowie komisji dokonują oceny punktowej poprzez wpisanie w odpowiednią
rubrykę kańy punktowania ilości punktów:
1) za przedstawiony program działania NDK na okres 3lat - od 0 do 4 pkt.
2) za rozmowę kwalifikacyjnąz wiedzy merytorycznej- od 0 do 6 pkt.

3. Każdy z członków komisji dysponuje jednym arkuszem karty punktowania.
4. Komisja sporządza zbiorcze zestawienie punktacji wszystkich kandydatów oraz

ustala ranking kandydatow stosownie do uzyskanej pżez nich punktacji, a
następnie przeprowadza zamkniętą dyskusję na temat kandydatów.

5, Komisja dokonuje wyboru kandydata i podejmuje uchwałę w sprawie wyniku
postępowa n ia konkursowego.

6. Wynikiem konkursu jest przedstawienie kandydata lub listy kandydatow na
stanowisko objęte konkursem w kolejności zgodnej zrezultatami oceny dokonanej
pżez komisję.

7, Uczestnik konkursu moze byó przedstawiony Burmistrzowi Nysy jako kandydat na
stanowisko dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, w
przypadku uzyskania nie mniej niż 50o/o + 1 mozliwych do otrzymania liczby
punktow.

8. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich
kandydatów, komisja przekazuje Burmistrzowi Nysy odpowiednią informację i

zwraca się o ponowne ogłoszenie konkursu.
9. Po zakończeniu ll etapu konkursu, Przewodniczący Komisji przekazuje

niezwłocznie Burmistrzowi Nysy wyniki konkursu wrazz dokumentacją.
1 0. Kom isj a kon ku rsowa u lega r ozwiązani u, postępowa n ie kon ku rsowe zostaje

zamknięte z dniem zatrudnienia kandydata na stanowisko dyrektora Nyskiego
Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

§ 4. Członkow komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy z całości przebiegu
postępowa nia kon ku rsowego.

§ 5.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czenruca 2004r.w sprawie
organizacji itrybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury (Dz. U, Nr 154, poz.1629) .
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Załącznik do ,,Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Nyskiego Domu
Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

KARTA PUNKTOWANIA

określająca kryteria przydatności kandydata na stanowisko dyrektora
Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

lmię i nazwisko kandydata ...........

Ocena przedstawionego przez kandydata programu działania NDK na okres 5 lat ( od 0 do 4

pkt ) .............

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej z wiedzy merytorycznej ( od 0 do 6 pkt )...........

; .l't,Ę\'

l
Nysa , dnia ........2015 r.

(czytelny komisji}


