Załącznik do Zarządzenia Nr 91/07 Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 19 września 2007r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
§1.
Pracami komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją", kieruje przewodniczący. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
§2.
1. Do zadań komisji należy:
1/ określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2/ przeprowadzenie postępowania konkursowego,
3/ sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji
   4/ przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Wójtowi Gminy.
2. Dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata załącza się do protokołu.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Członkowie komisji składają ustne oświadczenia do protokołu, że nie są małżonkami, krewnymi ani powinowatymi w stosunku do kandydatów biorących udział w konkursie.
§3.
1. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie komisja dokonuje formalnej oceny złożonych ofert.
Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawieraj ą wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego etapu postępowania konkursowego.
4. W drugim etapie komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania Europejskiego Centrum Bajki. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami. Rozmowa obejmuje odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.
§4.
1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
2. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystąpi jeden kandydat,
3. Konkurs jest rozstrzygnięty Jeżeli na jednego z kandydatów oddala głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
4. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust.3, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą, liczbę głosów w pierwszym głosowaniu,
5. Drugiego głosowania nic przeprowadza się Jeżeli do konkursu przystąpi tylko jeden kandydat i nie uzyska on większości określonej w ust.3.
6. Konkurs jest rozstrzygnięty Jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów. Protokół jest jawny.
§5.
Dokumentacje konkursu stanowi protokół podpisany przez członków komisji obecnych na posiedzeniu- Protokół powinien zawierać informacje o przebiegu postępowania konkursowego i podjętych ustaleniach.
§6.
Konkurs może zostać unieważniony przez Wójta Gminy, jeśli został naruszony Regulamin pracy komisji lub gdy po jego rozstrzygnięciu ujawnione zostaną okoliczności dyskwalifikujące kandydata albo wtedy, gdy zaistniały przeszkody uniemożliwiające kandydatowi powierzenie stanowiska dyrektora.
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