Zarządzenie Nr Or.0050.109.2021
Burmistrza Praszki
z dnia 8 października 202ir.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz nadania jej regulaminu.
Na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j. z dnia
2020.02.07) w związku z Zarządzeniem Nr Or.0050.99.2021 Burmistrza Praszki z
dnia 8 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
samorządowej instytucji kultury - Muzeum w Praszce zarządza się, co następuje:
§1.

Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowiska
dyrektora Muzeum w Praszce w składzie:
1. Krzysztof Pietrzyński - przedstawiciel Burmistrza Praszki, Przewodniczący
Komisji,
2. Sylwia Pietras - przedstawiciel Burmistrza Praszki, członek Komisji,
3. Jacek Pac - przedstawiciel Burmistrza Praszki, członek Komisji,
4. Ewelina Sitek - przedstawiciel Muzeum w Praszce, członek Komisji,
5. Magdalena Słowik - przedstawiciel Muzeum w Praszce, członek Komisji
6. Ewa Wiecha - przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych
właściwych ze względu na zakres działania Muzeum w Praszce, członek
Komisji,
7. Zdzisław Włodarczyk - przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub
twórczych właściwych ze względu na zakres działania Muzeum w Praszce,
członek Komisji.

§2.

Zadania Komisji Konkursowej oraz tryb przeprowadzenia konkursu określa
regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3«

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^arosław Tkaczyński

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.109.2021
Burmistrza Praszki z dnia 8 października 202ir.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
oraz nadania jej regulaminu

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO
DYREKTORA MUZEUM W PRASZCE
I. Cele i zadania komisji
1. Celem komisji jest wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum w Praszce.
Dyrektor zostanie wyłoniony na czas określony - pięć lat.
2. Do zadań komisji konkursowej należy:
- zapoznanie się z ofertami kandydatów zgłoszonych na stanowisko dyrektora
Muzeum w Praszce w celu wytypowania osób do dalszych rozmów kwalifikacyjnych.
- przeprowadzenie rozmów z wytypowanymi kandydatami.
- przedstawienie Burmistrzowi Praszki kandydata (ów) na stanowisko dyrektora
Muzeum
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół jest jawny.
II. Przebieg pracy komisji
Prace komisji odbywają się w dwóch etapach
Pierwszy etap — przegląd ofert
1. Komisja zapoznaje się z przedłożonymi przez kandydatów ofertami. Dokonuje
ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym. Na podstawie
dokumentów stwierdza, czy kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu
o konkursie oraz decyduje o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu rozmów indywidualnych.
2. Do drugiego etapu przechodzą kandydaci, których oferty spełniły warunki
określone w ogłoszeniu o konkursie.
Drugi etap — rozmowy z wytypowanymi kandydatami

1. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami w celu dokonania oceny
przydatności kandydata na stanowisko dyrektora instytucji.
2. Członkowie Komisji dokonują oceny kandydatów przy zastosowaniu
ustalonych przez Komisję kryteriów oraz skali ocen.
3. Ocena kandydatów jest tajna i odbywa się po wysłuchaniu wszystkich
kandydatów.
III. Zakończenie
1. Wyniki oceny kandydatów ogłasza Przewodniczący Komisji.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów
Komisja ustala kolejność wyłonionych w konkursie kandydatów.
3. Komisja przekazuje wyniki swojej pracy wraz z dokumentacją Burmistrzowi
Praszki
4. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora Muzeum.
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