
wÓJT GłtlNY zAPOLlcE
pow. zduńskowolskl

woj' łÓdzkie Zarządzenie nr 883t2022

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 13 września2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapo§cach

Na podstawie art. 3 0 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o sarnorządzie

gnirurym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) i art. 16

ust. 1 ustawy z dńa 25 pńdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz."l94; zm.: Dz.IJ. z 2019 r. poz. 2020) zarządza się,

co następuje:

§ 1. 1. Oglasza się konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki

Publicznej w Zapolicach, ul. Główna 14,98-16I Zapolice.

2. Treść ogłoszenia koŃursu, o którym mowa w ust. 1, stanowi zńącznikdo niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Zakłes wykonywanych zadń, wymagania kwalifikacyjne na stanowisku oraz

Wkaz dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborze stanowiące zńącznik do

zarządzeńa.

§ 3. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzęnia naboru na stanowisko

określonew § 1, wskładzie:

1) Janusz Parada - przewodniczący komisji;

2) Michał Witkowski - członek komisji;

3) Ewelina Świniarska- członek komisji.

§ 4. 1.Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. Komisja podejmuje wszystkie decyzle kolegialnie w drodze jawnego głosowania,

zvłykJą większo ścią gło s ów.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udziń co najmniej 2l3 jej

członków.

§ 5.Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokół.

§ 6. Komisj a działa do zakończenia procedury konkursowej.

§ 7. Wykonanie zarządzęniapowierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice. w ó .F r"#WńW



Zńącznk do zarządzsnia nr 883 12022

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 13 września 2022 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Wójt Gminy Zapohce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach

1. Nazwa i adres jednostki: Gminna Bibliotęka Publiczna w Zapolicach, ul. Główna 14,

98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: kierownik.

3. Określenie wymag ań rwiązanych ze stanowiskiem :

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sąduza umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenta

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazll

pełnienia funkcji mliązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w

art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia ż004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U . z 202l r. poz. 289 z późn. zm.),

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomość języka polskiego,

f) wyksźałcenie wyzsze I stopnia lub przevłyższające (preferowane bibliotekoznawstwo,

fi 1o 1o gi a pol ska, kulturoznawstwo lub zar ządzanie),

g) minimum trzyletni stńpracy (ogólny),

h) znaj omość przepisów prawnych z zak<resl:

- bibliotek,

- organizowania i prowadzenia dziŃalności kulturalnej,

- samorządu gminnego,

- finansów publicznych,

i) stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na danym stanowisku,

j) przedstawienię autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej wZapolicach

z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji na okres min. trzech lat

(maksymalnie 10 stron w formacie A4. czcioŃa Times New Roman roz. 12. interlinia 1.5);



2) łvymagania dodatkowe (pożądane):

a) mile widziane kursy, szkolenia, studia podyplomowe w obszarze bibliotekoznawstwa,

kulturoznaw stw a, zarządzania,

b) mile widziane doświadczenie z zakresu prowadzenia i organizowania przedsięwzięó

z obszaru edukacji bibliotecznej lub kulturalnej - przykJady zreaLizowartych projektów,

współpracy zdziećmiimłodzieżąlub seniorami,orgańzaĄantipozałządowymi oraz innymi

instytucjami kultury,

c) mile ńdzianaznajomość branży księgarskiej i lokalnego środowiska literackiego,

d) mite widziane doświadczenie w zarządzaniu finansam|w szczególności fin. publicznymi,

e) umiejętnośó pracy w zespole,

e) kreatywność w działaniu i chęć do dalszego dokształcania,

i 0 nienaganna kultura osobista,

g) komunikatywność,

l h) prawo judy kat. B.

i 4. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku:

l) kierowaniebieżącądziałalnością biblioteki i reprezentowanie jej nazevłnątrz;

2) wykonywanie uprawnieńrwięrzchlnika służbowego w stosuŃu do pracownikówbiblioteki;

3) wydawani e zarządzehi regulaminów wewnętrznych;

4) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

5) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich

organizatorowi;

6) pozyskiwanie środków zev,nętrznych na realizację projektów zzakłesu upowszechniania

czytelnictwa i kultury, itp.;

7) pozyskiwanie pozńudżetowych źródełfinansowaniadziŃalności statutowej biblioteki;

8) przedstawianie organizatorowi i właściwym insĘrtucjom planów i sprawozdń okreŚlonych

odrębnymi przepisami;

9) merytoryczna opieka nad placówkami w terenie;

. 10) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zatządczej;

11) współpracazinstytucjami kultury, władzałni samorządowymi, stowarzyszeniami, funda-

cjami i orgańzacjami społec znymi;

|2) rcalizacja innych zadńniewymienionych vłyżej, a wynikającychz ustaw: o bibliotekach,

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a takżę ze statutu biblioteki oraz

innych aktów prawnych doĘczący ch działalności instytucji.



5. Wymagane dokumenĘ:

l) list motywacyjny;

2) koncepcja programu dzińania Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach, z uwzględnie-

niem waruŃÓw organizacfno-finansowych instytucji na okres min. trzech lat;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w odrębnym

pliku);

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzĄącyństńpracy;

6) oświadczenię o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazkorzy-

staniu z pełni praw publi cruly ch;

8) oświadczenie kandydata, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

10) oświadczęńe kandydata o braku skazaniaprawomocnym wyrokiem sąduzaumyślne prze_

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczęnie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ptacy na ww.

stanowisku pracy;

12) oświadczenie o braku otzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

w postaci zakazllpełnienia funkcji rwięartych z dysponowaniem środkami publicznymi;

13) w przypadku przddstawieńaprzez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołą-

czyĆ ich tłum aczeńę na j ęzyk polski dokonane bezpośredńo ptzezkandydata, biuro tfuma-

czeń lub tłumacza przysięgłego.

6. Do dokumentacji naleĘ dolącryć klauzulę o treści: ,,Wyrńam zgodę na ptzefrłatzarie

moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. l lit. aRozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w zńryku z przetwaruaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepłyrvrr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

rczporządzenie o ochronie danych)".

7. Określenie terminu i miejsca skNadania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 26września2022 r., do godz. 1500;

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161

ZapoLice - sekretariat;

3) dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zam-

kniętej kopercie, z dopiskiem: ,,Konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Gminnej

Biblioteki Publicznej w Zapolicach" .

//



8. O dotrzymaniu ww. terninu decyduje data wp}ywu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty

złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem

operatora pocztowego.

9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki nńoru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice oraznatńlicy ogłoszeń w siedzibię Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

10. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z dokumentami i informacjami

doĘczącymi warunków organizaryjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Z warunkamiorgańzacyino-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach można

zapoznaó się w siedzibie jednostki - Zapolice, ul. Główna 14,98-t6l Zapolice, po uprzednim

uzgodnieniu terminu telefonicznie * tel. (43) 823-19-25.

11. Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę lrwalifikacyjną, na której sprawdzona

zostanie wiedza kandydata, m. fo. z zakresu:

- bibliotek,

- organizowania i prowadz enia dzińalności kulturalnej,

- samorządu gminnego,

- finansów publicznych.

12. organżator. przed powołaniem kierownika. zawiera z nim odrebna umowo w formie

pisemnei. w którei strony określaią warunki organżacvino-finansowe działalności

instvtucii kulfurv oraz program iei działania. odmowa zawarcia umołw przez kandydata

powoduie iego niepowołanie.

t3.Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podaniapruyezy-

ny.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwatifikacyjnych - 28września2022 r.

wółr
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Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dńa 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkl z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibąw Zapo-

licach, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Małgorzata Barcka, tel. (43) 823-19-82

wew. 34, e-mail: urzad@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzeńa i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego konkursu, do którego

zgjosiła/ zgłosił Pani/Pan swoj ą ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiąków archiwizacyjnych.

4. Podstawąprawną przetwarzania danych osobowych są: art. 22l kodeksu pracy, art. 7 ustawy

o Pracownikach samorządowych oraz art.33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w mńązluz przepisami:

1) ustawy z dnia26 częrwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnia 25 pńdziernika 199l r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej )

a w PrzYPadku doprecyzowania w aktach wykonawczychwydanych na podstawie ww. ustaw

obowiązków pracodawcy - równie ż w zńązku z przepisani tych aktów.

Pracodawcanie żąda podania innych danych niż wynikaj ące zv,Iw. przepisów. Gdyby jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzarlia będzie zgodakandydata

na Przetularzańę jego danych osobowych w celu przeprowadzenia i udokumentowania

otwartego i konkurencyjnego konkursu.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymańa ParilPana danych nrpodstawie przęisów prawa

(np. organy kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicz-

nego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowipek
udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) uĄrtkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca

zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.



6. Pani/Pana dane nie będą przekazywarte do Pństwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-

wej.

7. PańlPana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,JednoliĘm rzeczzowym

wykazie akt organów gminy i rwiryków międzygminnych oraz wzędów obsfugujących te

organy i zńązkj", stanowiącym zńączńk nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowyńwykazów

aktoraz instrukcji w sprawie organtzacji i zakresu dzińaniaarchiwów zakładowych.

Przy czym dokumenty kandydatów niewybranych w naborze będą im odesłane po upływie

3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu - za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądańa dostępu do swoich danych osobowych, sporządzańaich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznaPani/Pan, iżprze-

tvlarzanię danych narusza prząisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kvłietnia 20l 6 r.

10. Podanie danych jest wymogiern ustawowym. Ich niąodanie skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzęnia nńofu, o następnie nańązania stosunku pracy lub nieskorzystaniern

zprzysŁugających uprawnień - jeśli podanie danych waruŃuje ustalenie §ch uprawnień.

wółr
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