
Z A R Z ^ D Z E N I E Nr 86/2015 
i W O J T A G M I N Y P A C A N O W 

z dnia 22 czerwca 2015r. 

w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
/ Dz.U. z 2013r., poz.594 pozniejszymi zmianami / w zwi^zku z art. 15 ust.l ustawy 
z dnia 25 pazdziernika 1991r. organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej 
/ Dz.U. z 2012, poz.406 z pozniejszymi zmianami / zarz^dzam co nast^puje: 

Powoluj? Komisj? do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pacanowie w nast?puj^cym skladzie: 

1. Zdziebko Kazimierz - Przewodnicz^cy Komisji 
2. K?pczyk Karolina - Czlonek Komisji 
3. D^browski Andrzej - Czlonek Komisji 
4. Bielaska Anna - Czlonek Komisji 

§ 2 . 

Komisja przeprowadzi nabor zgodnie z regulaminem pracy komisji, stanowi^cym 
zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 3 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem powzi?cia. * 



Zat^cznik do Zarz^dzenia Nr 86/2015 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 22 czerwca 2015r. 

Regulamin pracy komisji powolanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie. 

§ 1 -

Pracami komisji kieruje przewodnicz^cy. Prace komisji sq^prowadzone, jezeli 
w posiedzeniu bierze udzial co najmniej 2/3 jej czlonkow. 

§ 2 . 
1. Do zadan komisji nalezy: 

1/ przeprowadzenie naboru, 
21 sporz^dzenie protokolow z posiedzen komisji, 
3/ przekazanie wynikow naboru wraz z dokumentacj^^ Wojtowi Gminy Pacanow. 

2. Komisja podejmuje decyzje zwykl^ wi?kszosci^ glosow w glosowaniu jawnym. 
W przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga glos przewodnicz^cego komisji. 

3. Czlonkowie komisji skladajq^ ustne oswiadczenia do protokolu, ze nie s^ 
matzonkami, krewnymi ani powinowatymi w stosunku do kandydatow 
bior^cych udzial w naborze. 

§ 3 . 

1. Post?powanie odbywa si? w dwoch etapach. 
2. W pierwszym etapie komisja dokonuje formalnej oceny zlozonych ofert. 

Komisja sprawdza, czy oferty zostaly zlozone w terminie i zawieraj^ wszystkie 
wskazane w ogloszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentow tych 
wynika, ze kandydat spelnia wymagania wskazane w ogloszeniu. 
Oferty zlozone po terminie, nie zawieraj^ce wszystkich wskazanych w oglo
szeniu o naborze dokumentow oraz oferty, z ktorych wynika, ze kandydat nie 
spelnia wymagan wskazanych w ogloszeniu, podlegajq. odrzuceniu, 
a kandydaci nie s^ dopuszczeni do dalszego post?powania. 

3. Przewodnicz^cy komisji informuje ustnie kandydatow o dopuszczeniu albo 
niedopuszczeniu do dalszego etapu post?powania. 

4. W drugim etapie komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydatow 
dopuszczonych do dalszego post?powania. Ocenie podlega w szczegolnosci 
przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pacanowie. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami. 

§ 4. 

1. Komisja wylania kandydata na stanowisko dyrektora w glosowaniu tajnym. 
Kazdy z czlonkow komisji dysponuje jednym glosem. 



2. Glosowanie odbywa si? rowniez, jezeli do konkursu p rzys t^ i jeden kandydat. 
3. Konkurs jest rozstrzygni?ty, jezeli jeden z kandydatow otrzyma bezwzgl?dn^ 

wi?kszosc glosow obecnych na posiedzeniu czlonkow komisji. 
4. W przypadku gdy zaden z kandydatow nie uzyskal wi?kszosci glosow, o ktorej 

mowa w ust.3, a do naboru przys t^ i lo co najmniej dwoch kandydatow 
komisja przeprowadza drugie glosowanie. Do drugiej tury przechodzq_ dwaj 
kandydaci, ktorzy uzyskali najwi?cej glosow w pierwszym glosowaniu, a jezeli 
wedlug powyzszej zasady nie mozna wylonic dwoch kandydatow, wszyscy 
kandydaci, ktorzy uzyskali dwie najwi?ksze liczby glosow. 

5. Drugiego gtosowania nie przeprowadza si?, jezeli do naboru p rzys t^ i tylko 
jeden kandydat i nie uzyska on wi?kszosci okreslonej w ust.3. 

6. Nabor jest rozstrzygni?ty, jezeli w drugim glosowaniu jeden z kandydatow 
uzyskal bezwzgl?dn^ wi?kszosc glosow obecnych na posiedzeniu czlonkow komisji. 

§ 5 . 

1. Z prac komisji sporz^dza si? protokol, ktory bezposrednio po zakonczeniu pracy 
podpisuj^ wszyscy czlonkowie obecni na posiedzeniu. 

2. Przewodnicz^cy komisji po zakonczeniu post?powania przekazuje protokol wraz 
z dokumentacjq. Wojtowi Gminy Pacanow. 

3. Ogloszenie wynikow nast?puje niezwlocznie. 
4. Kandydaci bior^cy udzial w konkursie mog^^ wniesc zastrzezenia na pismie do Wojta 

Gminy w c i ^ u 3 dni roboczych od rozstrzygni?cia naboru. 
5. Wojt Gminy jest zobowi^zany w c i ^ u 7 dni od daty otrzymania zastrzezenia, do 

zbadania sprawy i udzielenia kandydatowi odpowiedzi. 
6. Decyzja Wojta Gminy jest ostateczna. 

§ 6 . 

Nabor moze zostac uniewazniony przez Wojta Gminy, jesli zostal naruszony 
regulamin pracy komisji lub gdy po jego rozstrzygni?ciu ujawnione zostanq^ okolicznosci 
dyskwalifikuj^ce kandydata albo wtedy, gdy zaistnialy przeszkody uniemozliwiajc^ce 
kandydatowi powierzenie stanowiska dyrektora. * 


