
 

                                                                                                      Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2022 

Wójta gminy Słupca z dnia 12 września 2022r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO 

 DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SŁUPCA  

W CIENINIE ZABORNYM 

  ORAZ SZCZEGÓŁOWY TRYB PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki 

Publicznej gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 

2. Postępowanie konkursowe obejmuje: 

1) powołanie komisji konkursowej, 

2) rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszonych kandydatur, 

3) wyłonienie przez komisję konkursową kandydata. 

§ 2 

1. Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo osoba będąca  

małżonkiem kandydata, jej krewnym, powinowatym albo pozostająca wobec niego  

w stosunku prawnym lub faktycznym, co może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej 

obiektywizmu i bezstronności.  

2. W skład komisji wchodzi 3 członków. 

3. Pracą komisji konkursowej kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce  

posiedzenia Komisji oraz zawiadamia członków Komisji. 

4. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu  

jawnym.  

5. Komisja działa w obecności co najmniej połowy członków. 

 

§ 3 

1. Konkurs przebiega w trzech etapach. 

2. Etap pierwszy polega na sprawdzeniu, czy kandydaci zgłaszający się do konkursu spełniają 

wymagania niezbędne. Do etapu drugiego dopuszcza się kandydatów, którzy spełniają 

wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. 

3. Przewodniczący Komisji zawiadamia najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem Komisji 

kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub odmowie 

dopuszczenia do drugiego etapu konkursu. 



4. Etap drugi polega na przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami podczas, 

których kandydaci prezentują swoje programy funkcjonowania jednostki oraz odpowiadają 

na zadawane im przez komisję konkursową pytania.  

5. Etap trzeci odbywa się bez udziału kandydatów i obejmuje wyłonienie kandydata na  

stanowisko dyrektora w drodze jawnego głosowania. Każdemu członkowi komisji  

przysługuje jeden głos. 

§ 4 

1. Zwycięzcą konkursu jest kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów obecnych 

członków komisji. 

2. Głosowanie odbywa się nad każdym z kandydatów osobno poprzez oddanie głosu za lub 

przeciw. 

3. W przypadku jednakowej liczby głosów dla dwóch lub więcej kandydatów głosowanie 

zostaje powtórzone pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali największą jednakowa liczbę 

głosów. 

4. W przypadku niemożliwości wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora, komisja 

konkursowa pozostawia konkurs nierozstrzygnięty, o czym niezwłocznie zawiadamia 

Wójta. 

§ 5 

Komisja konkursowa zwraca się do Wójta gminy Słupca o ponowne ogłoszenie konkursu,  

jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie konkursu lub wyjdą na jaw nowe 

okoliczności dyskwalifikujące wyłonionego kandydata. 

 

§ 6 

1. O wynikach postępowania konkursowego Przewodniczący Komisji niezwłocznie  

powiadamia Wójta i przekazuje dokumentację konkursową.  

2. Komisja konkursowa kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz  

z dokumentacją. 

§ 7 

Z czynności komisji konkursowej sporządza się protokół przebiegu postępowania 

konkursowego, który podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. 

 

§ 8 

Decyzję o powołaniu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca  

w Cieninie Zabornym podejmuje Wójt Gminy Słupca nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia 

posiedzenia komisji konkursowej, na której wyłoniono kandydata na to stanowisko. 

 

Wójt Gminy Słupca 

/-/ Grażyna Kazuś 

 


