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Burmistrza Zdzieszowic 
z dnia 14 marca 2012r.

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

ogłasza konkurs na stanowisko samorządowej instytucji kultury

Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach,

47 -330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 18

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Nazwa i adres instytucji kultury: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, 

47 - 330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 18

2. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania
1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie:  wyższe  oraz  kwalifikacje  bibliotekarskie  uprawniające  do  pracy 
na stanowiskach bibliotekarskich 

b) co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym 
z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej,

c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 

2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość  aktów  prawnych  dotyczących  instytucji  kultury  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  następujących  aktów  prawnych:  ustawy  o bibliotekach,  ustawy 
o organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej,  ustawy  o samorządzie 
gminnym,  ustawy  o finansach  publicznych,  ustawy  o rachunkowości,  ustawy 
o prawie zamówień publicznych,

b) znajomość  zagadnień  związanych  z  pozyskiwaniem  pozabudżetowych  środków 
finansowych w tym dotacji z Unii Europejskiej,

c) predyspozycje menedżerskie i organizatorskie.
3) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dyplomów i świadectw pracy, dokumentujących posiadane kwalifikacje 

i staż pracy,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie  zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć 

w tym zakresie,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia   publicznego  lub  umyślne 
przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie,  iż  nie  był  karany  zakazem  pełnienia  funkcji  kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w ustawie 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i) pisemna  koncepcja  funkcjonowania  MiGBP  w Zdzieszowicach  pod  względem 
merytorycznym  oraz  zarządzania  instytucją  z uwzględnieniem  aspektów 
organizacyjnych i finansowych.



4) Dokumenty  aplikacyjne  (list  motywacyjny  i  CV)  winny  być  opatrzone  klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i podpisem.

3. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:
1) Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  (własnoręcznie  podpisane)  należy  składać 

w zamkniętej  kopercie   z dopiskiem  „konkurs  na stanowisko  Dyrektora  Miejskiej  i 
Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Zdzieszowicach”  do  godziny  15:30  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Zdzieszowicach  lub  drogą  pocztową  na  adres:  „Urząd  Miejski 
w Zdzieszowicach,  ul. Bolesława  Chrobrego 34,  47-330  Zdzieszowice”  w  terminie 
do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dziennikach: Nowa Trybuna Opolska, 
Gazeta Wyborcza.

2) Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu 
do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Dokumenty, które wpłyną po upływie w/w 
terminu nie będą rozpatrywane.

4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków do 25 kwietnia 2012 r. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej)  kandydaci  spełniający wymagania 
formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

5. Przewiduje się, iż zakończenie postępowania konkursowego nastąpi do 30 kwietnia 2012 r.
6. Informacja  o  wyniku  naboru  zostanie  umieszczona  na  stronie  Biuletynu  Informacji 

Publicznej Gminy Zdzieszowice www.bip.zdzieszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń MiGBP 
w Zdzieszowicach.

7. Kandydat  na  stanowisko  dyrektora  biblioteki  może  zapoznać  się  z  warunkami 
organizacyjno-finansowymi  działalności  w/w  instytucji  w  siedzibie  MiGBP  w 
Zdzieszowicach, przy ulicy Bolesława Chrobrego 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 
9:00 do 16:00, lub telefonicznie pod numerem: 77-48-44-331.


