
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy. 

2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

1. Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy oraz szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Komisja konkursowa powołana zostanie odrębnym zarządzeniem. 

§ 3.  

1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy zostanie umieszczone na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora 
oraz na jego stronie internetowej. 

2. Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy treść niniejszego 
zarządzenia zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

§ 4.  

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy określa ogłoszenie o konkursie 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5.  

Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Koprzywnicy wraz z programem działania kultury stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 
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§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Koprzywnica 

 
 

Aleksandra Klubińska 
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Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy 

Wymiar etatu: 1 etat 

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania - 3 lata 

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 

Rynek 39, 27 – 660 Koprzywnica 

I. Wymagania niezbędne (formalne) 

1. obywatelstwo polskie, 

2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia, preferowany kierunek kulturoznawstwo, 

3. co najmniej 5-letni staż pracy, 

4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku, 

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

6. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

7. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których mowa w art. 31.ust 1pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U.  

z 2019 poz.1440), 

8. przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem 

warunków organizacyjno-finansowych według wzoru w zał. nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

II . Wymagania dodatkowe: 

1. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów: ustawy  

o funkcjonowaniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach 

publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, a także zasad 

związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, 

2. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi i innymi 

środowiskami kulturalnymi i sportowymi,  

3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych  

z działalnością kulturalną i sportową oraz twórczością artystyczną,  

4. umiejętność pracy w zespole i umiejętność organizacji pracy własnej,  

5.  biegła obsługa komputera, 

6. prawo jazdy kat. B. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

z dnia 5 marca 2020 r.

Id: F189E76F-9CB9-4706-A421-5ACD58D806B3. Podpisany Strona 1



III. Zakres zadań na stanowisku:  

1. kierowanie działalnością i zarządzanie Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury  

i Sportu i reprezentowanie na zewnątrz,  

2. realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu 

działania, 

3. prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy, 

4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji,  

5. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów 

unijnych,  

6. opracowywanie aktów prawnych wewnętrznych i projektów uchwał dotyczących 

kultury i sportu, 

7. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,  

8. sprawowanie nadzoru nad majątkiem ośrodka. 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. pisemne opracowanie programu działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Koprzywnicy na okres 3 lat, 

2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się na stanowisko Dyrektora ośrodka,  

3. życiorys/CV uwzględniające przebieg pracy zawodowej. 

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy oraz posiadane 

kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty itp.)  

5. Kwestionariusz osobowy  

6. Oświadczenie kandydata :  

a. o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku 

Dyrektora, 

b. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

c. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

d. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, brak zakazu pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U z 2019, poz.1440), 

e. oświadczenie o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji 

przez Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy na stanowisko Dyrektora Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy”. 
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 ……………………………………  

         (data i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

f. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną.* 

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119,  

s. 1 informujemy, iż:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, telefon: 15 847 70 40.  

2. inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Gembalska adres  

e-mail: inspektor@cbi24.pl., 

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze – zatrudnienie pracownika oraz prowadzenie postępowania 

rekrutacyjnego, 

4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  

w tym przepisów archiwalnych,  

5. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia, 

6. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

g. ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 
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V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy: w pokoju nr 16 (Sekretariat) 

lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27 – 660 

Koprzywnica do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta 

i Gminy w Koprzywnicy) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Koprzywnicy”. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

VI . Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień  

 27 marca 2020 r. 

 

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz Miejsko  

- Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą „za zgodność  

z oryginałem" opatrzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata. 

VII. Pozostałe informacje. 

1.  Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz powoła komisję konkursową 

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach : 

I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane do 

II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie o miejscu  

i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.  

3. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności ośrodka można uzyskać  

w siedzibie ośrodka 
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Regulamin konkursu na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Koprzywnicy 

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

wyłania się w drodze konkursu. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Kandydat musi spełniać warunki formalne.  

4. Preferowani będą kandydaci spełniający w największym stopniu wymagania dodatkowe 

zawarte w ogłoszeniu.  

5. Komisja Konkursowa  

a) konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Koprzywnica,  

b) członkiem komisji nie mogą być osoby pozostające wobec kandydata w takim 

stosunku prawnym i faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co 

do jej obiektywizmu i bezstronności,  

c) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, 

d) komisja rozpatruje oferty, przeprowadza postępowanie konkursowe, sporządza 

protokoły z posiedzeń. 

6. Kandydat przystępujący do konkursu na Dyrektora, ma prawo wglądu w dokumenty 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy takie jak: statut, 

regulamin organizacyjny. 

7. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć dokumenty określone  

w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica. 

8. Prace komisji konkursowej przebiegają na zasadach bezstronności w dwóch etapach, 

zgodnie z niżej opisanymi procedurami. 

1. Etap pierwszy: 

a) ocena dokumentów pod względem formalno – prawnym. 

2. Etap drugi: 

a) komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami przeprowadza rozmowy  

z kandydatami m.in. w zakresie znajomości aktów prawnych dotyczących 

działalności instytucji kultury, prawa pracy oraz z zakresu funkcjonowania 

samorządu gminnego, 

  b) przeprowadzenie przez komisję głosowania, 

  c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

z dnia 5 marca 2020 r.
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9. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej 

2/3 jej składu. 

10. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami komisja konkursowa ocenia znajomość aktów 

prawnych wymaganych w konkursie oraz koncepcji programowo - organizacyjnej Miejsko 

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy. 

11. Po rozpatrzeniu znajomości zagadnień wymaganych w konkursie przez kandydatów 

przewodniczący komisji zarządza głosowanie - każdemu członkowi komisji przysługuje 

jeden głos. 

12. Konkurs uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli kandydat uzyska zwykłą większość głosów  

w głosowaniu jawnym, członków komisji biorących udział w głosowaniu  

z uwzględnieniem punktu 9. 

13. Przewodniczący Komisji konkursowej informuje Burmistrza Miasta i Gminy  

w Koprzywnicy o wynikach konkursu i przekazuje dokumentację konkursową. 

14. Komisja konkursowa kończy działalność po wykonaniu obowiązków określonych  

w punkcie 13. 
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Wzór  

UMOWA 

W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI 

INSTYTUCJI KULTURY ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA 

 

Zawarta w dniu …………… w Koprzywnicy pomiędzy Gmina Koprzywnica reprezentowaną 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica zwana dalej organizatorem, a 

Panem/Panią Kandydatem na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu zwanym dalej Dyrektorem. 

Na podstawie art.15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz. 194) w związku  

z planowanym zatrudnieniem Pana/Pani………………..na stanowisku Dyrektora Miejsko  

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy, wpisanego do rejestru prowadzonego 

przez organizatora zwanego dalej Instytucją  

Strony Umowy zgodnie określają warunki organizacyjno - finansowe działalności instytucji 

oraz program jej działania.  

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie szczegółowych warunków organizacyjno-finansowych 

działalności instytucji kultury oraz programu działania, a także wynikające  

z nich prawa i obowiązki stron  

2. Instytucja prowadzi działalność oraz wykonuje za dania na podstawie:  

1. statutu,  

2. wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, 

3. programu działania Ośrodka stanowiącego załącznik do Umowy obejmujący 3 lata.  

Zobowiązania Dyrektora 

§ 2 

1. Dyrektor zobowiązany jest sprawować obowiązki wynikające z Umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i programem o którym mowa w §1 Umowy.  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

z dnia 5 marca 2020 r.
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2. Dyrektor gospodaruje przydzieloną instytucji częścią mienia i prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków w tym dotacji pochodzącej od Organizatora 

kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania. Majątek Instytucji może być 

wykorzystywany jedynie do realizacji celów zgodnych z zakresem działania.  

3. Dyrektor zarządza instytucją i odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym jej 

funkcjonowaniem, realizacją zadań. W razie nieobecności Dyrektora lub czasową 

niemożnością wykonywania zadań instytucją zarządza wskazana przez Dyrektora osoba  

i upoważniona przez niego.  

4. Dyrektor zobowiązuje się do podejmowania starań w celu pozyskiwania środków 

finansowych na działalność statutową z innego źródła niż dotacja przedmiotowa i dotacje 

celowe pochodzące od Organizatora.  

5. Dyrektor zobowiązuje się zapewnić realizację planu swojej działalności. 

6. Dyrektor będzie przekazywał organizatorowi wyniki kontroli zewnętrznych , sprawozdań 

pokontrolnych, informacji związanych z kontrolą 

7. Dyrektor opracowuje roczne plany działalności w roku poprzedzającym wdrożenie planu po 

sporządzeniu planu finansowego na dany rok budżetowy  

8. Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany działalności i plany finansowe na dany rok. 

9. Dyrektor zapewnia :  

1.  uzyskiwanie zakładanego poziomu przychodów,  

2. realizacje rocznego planu działalności instytucji, 

3. racjonalizacje wydatków,  

4. bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej,  

5. szczegółowe rozliczenie z dotacji. 

10. Brak realizacji przez Dyrektora planów, prowadzenie instytucji przynoszącej straty  

w gospodarce finansowej może stanowić podstawę do odwołania Dyrektora przez 

Organizatora.  

11. Dyrektor zobowiązuje się do niewykonywania w czasie trwania Umowy bez zgody 

Organizatora jakichkolwiek zajęć, które mogłyby powodować podejrzenie o ich 

konkurencyjność.  

12. Dyrektor zobowiązany jest do dbałości o dobre imię instytucji.  

Zobowiązania Organizatora 

§ 3 

 Organizator zapewnia:  

1. Dotację podmiotową na utrzymanie instytucji.  

2. Inne środki w ramach możliwości budżetowych. 

Czas trwania Umowy i Warunki ustania jej obowiązywania 

§ 4 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora na stanowisko i obowiązuje 

przez cały czas pełnienia obowiązków Dyrektora.  
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2. Odmowa podpisania umowy powoduje nie powołanie na stanowisko Dyrektora 

instytucji. 

3. Umowa przestaje obowiązywać z dniem odwołania ze stanowiska Dyrektora. 

4. Organizator może odwołać Dyrektora z powodu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązków, o których mowa w § 2 Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.  

 

Postanowienia dodatkowe 

 

§ 5 

 

1. Organizator i Dyrektor zobowiązuje się współdziałać ze sobą w dobrej wierze  

i poszanowaniu interesów każdej ze stron. 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy z przyczyn dotyczących Dyrektora  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie  

w szczególności przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, o finansach publicznych,  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, o samorządzie 

gminnym.  

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej.  

5. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.  

 

 

Organizator           Dyrektor  
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