
ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 9 stycznia 2007 roku 
 
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chełmży. 
 
 
       Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami), art. 
30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 
czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje: 
 
     § 1.Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chełmży. 
 
     § 2.Ustalam następujący skład komisji konkursowej odpowiedzialnej za wyłonienie 
kandydata na stanowisko dyrektora: 
1) Marek Kuffel – Zastępca Burmistrza – przewodniczący komisji; 
2) Ewa Rybacka – inspektor ds. kadr i szkolenia Urzędu Miasta Chełmży – sekretarz 

komisji; 
3) Teresa Nowicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu 

Miasta Chełmży – członek komisji; 
4) Janusz Wilczyński – Sekretarz Miasta – członek komisji; 
5) Marek Wierzbowski – przewodniczący komisji spraw społecznych Rady Miejskiej 

Chełmży – członek komisji. 
 
     § 3. Osoby przystępujące do konkursu winny spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać wykształcenie wyższe; 
2) posiadać wykształcenie i kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu spełniania tych kwalifikacji 
(Dz.U. Nr 41, poz. 419) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w 
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. 
zmianami); 

3) posiadać co najmniej 6 letni staż pracy w instytucjach kultury, w tym co najmniej 3 letni 
staż pracy w bibliotece; 

4) znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury; 
5) umiejętność zarządzania zespołem; 
6) dobry stan zdrowia. 
 
     § 4.Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją; 
2) kwestionariusz osobowy; 



3) życiorys; 
4) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora instytucji 
kultury wydane na potrzeby udziału w konkursie;   

5) oświadczenie o spełnieniu wymogów w konkursie; 
6) pisemną koncepcję funkcjonowania Biblioteki ( programową, organizacyjną i finansową) 

opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem 
perspektywicznej wizji rozwoju działalności biblioteki, współpracy z placówkami 
oświatowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami kulturalnymi, gospodarowania 
środkami finansowymi  i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej; 

7) potwierdzone odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 
8) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 

obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami ( kopie 
świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem);  

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne: 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
związanych z konkursem.  

 
     § 5.1. Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 
     2. Ogłoszenie o konkursie należy opublikować: 
1) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnych; 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmży i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Chełmży. 
 
     § 6. Tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, stanowiący załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 
 
     § 7.Kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami 
organizacyjno-finansowymi działania biblioteki od 15 stycznia do 2 lutego 2007r. w Urzędzie 
Miasta Chełmży i siedzibie Biblioteki. 
 
     § 8. Do konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie do 12 lutego 2007 
roku złożą w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży dokumenty określone w § 4 i spełnią 
wymogi określone w § 3 zarządzenia. 
 
     § 9. Postępowanie konkursowe rozpocznie się w dniu 14 lutego 2007 roku i zakończy się 
najpóźniej do 28 lutego 2007 roku. 
 
     § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   
 
 
 
          BURMISTRZ 
              mgr Jerzy Czerwiński 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
do zarządzenia Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie ogłoszenia konkursu na 
Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz nej w Chełmży. 
 
 
     Stosownie do art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej kandydata na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury, a takową jest samorządowa biblioteka publiczna, 
można wyłonić w drodze konkursu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, konkurs na 
kandydata na dyrektora ogłasza właściwy organizator, w tym wypadku gmina, w 
imieniu której występuje burmistrz miasta. Treść ogłoszenia o konkursie oraz 
procedurę przeprowadzenia konkursu  szczegółowo reguluje przywołane wyżej 
rozporządzenie. Postanowienie o konkursie winno co najmniej zawierać 
formalne kryteria wyboru kandydata oraz termin rozpoczęcia i przewidywany 
termin zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto organizator winien 
określić skład komisji konkursowej, która zgodnie z w/w rozporządzeniem 
winna składać się z co najmniej 3 osób.  
     Niniejsze zarządzenie ponadto zatwierdza treść ogłoszenia o konkursie na 
dyrektora oraz określa regulamin konkursu stanowiące załączniki do 
zarządzenia.  
     Z uwagi na istniejący od dłuższego czasu wakat na stanowisku dyrektora Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydanie zarządzenia rozpoczynającego procedurę 
konkursową jest uzasadnione.      


