
UCHWAŁA N R ..5 ? i .
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia. W . . . WAk W

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu 
jej pracy w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póz. zm.) wraz z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zwaną dalej komisją w 
składzie:
1 .Przewodniczący -  Grażyna Wagner
2. Wiceprzewodniczący -  Marzena Kozanecka-Zwierz
3. Członek -  Renata Frączek
4. Członek- Joanna Idzikowska
5. Członek -  Andrzej Rokicki

§ 2.Ustala się Regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Krzysztof Figat Starosta Łowicki 

Dariusz Kosmatka Wicestarosta Łowicki 

Grażyna Wagner Członek Zarządu Powiatu Łowickiego 

Krzysztof Janicki Członek Zarządu Powiatu Łowickiego 

Mieczysław Szymajda Członek Zarządu Powiatu Łowickiego



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr. S&UMMk

Zarządu Powiatu Łowickiego \
z dnia. .&..kw&Hbvu£L W U  w?Loa

W dniu 19 marca 2014 roku Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 564/2014 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i 
Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w związku z tym należy powołać komisję konkursową 
i ustalić regulamin określający tryb jej pracy w celu wyłonienia kandydata na w/w 
stanowisko.



Załącznik Nr 1 
do Uchwały 5 fy /l\£QALi 
Zarządu Powiatu Łowiękie 
z dnia: i«-.

REGULAMIN
PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA 

STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI
ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU

§1.1. Komisja przeprowadza konkurs w 2 etapach: I etap - członkowie komisji dokonają 
sprawdzenia ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II 
etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz 
niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie.
2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań 
określonych w ogłoszeniu o konkursie.
3. W przypadku, gdy kandydat w terminie nie złożył wymaganych dokumentów lub gdy nie 
odpowiadają formalnym kryteriom wyboru, komisja odmawia dopuszczenia go do konkursu.
4. W razie odmowy przez komisję dopuszczenia kandydata do konkursu, kandydat może w 
terminie 3 dni zwrócić się do Zarządu Powiatu Łowickiego o rozstrzygnięcie zasadności 
odmowy. Do czasu rozstrzygnięcia przez Zarząd Powiatu Łowickiego zasadności odmowy, 
komisja zawiesza postępowanie konkursowe. Decyzja Zarządu Powiatu Łowickiego w tej 
sprawie jest ostateczna.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie.
6. Komisja zakończy postępowanie konkursowe do 31 maja 2014 roku.

§2.1 .  Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca 
małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym lub pozostająca wobec niej w 
takim stosunku prawnym czy faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
jej obiektywizmu i bezstronności.
2. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 zostaną ujawnione po powołaniu 
komisji, Zarząd Powiatu Łowickiego niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu 
dla powołania tego członka.
§ 3 .  1. Do zadań komisji konkursowej należy określenie kryteriów oceny przydatności 
kandydatów oraz przeprowadzenie postępowania konkursowego.
2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący. Przewodniczący rozstrzyga również wątpliwości 
dotyczące procedury pracy komisji.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu, pracami komisji, w jego 
zastępstwie, kieruje Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenie komisji może się odbyć wyłącznie w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
Nieobecność na posiedzeniu komisji powinna być pisemnie usprawiedliwiona.
4. Procedura przeprowadzania II etapu postępowania konkursowego:
1) kolejność rozmów z kandydatami ustala się w porządku alfabetycznym,
2) komisja konkursowa określa kryteria oceny kandydatów i zgodnie z nimi formułuje pytania 
stawiane kolejno wszystkim kandydatom,
3) przewodniczący komisji konkursowej sprawdza tożsamość kandydatów, co stwierdza się 
odpowiednim zapisem w protokole,





4) komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z każdym z kandydatów w celu 
omówienia przedłożonych przez nich programów działania Centrum Kultury, Turystyki i 
Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, a także w celu dokonania oceny przydatności 
poszczególnych kandydatów w świetle kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie. 
Każdy z członków komisji jest uprawniony do zadawania pytań,
5) po wysłuchaniu kandydatów członkowie komisji wypełniają karty ocen według punktacji 
ustalonej dla każdego z kryteriów, której wzór stanowi załącznik do regulaminu,
6) za zwycięzcę konkursu uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów,
7) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby punktów, 
kandydata wyłania komisja konkursowa w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
8) każdy członek komisji dysponuje jednym głosem, głos jest ważny, jeśli wybór „za” 
dotyczy co najwyżej jednego kandydata,
9) konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów „za”,
10) w przypadku, gdy taką samą największą liczbę głosów „za” otrzymało dwóch lub więcej 
kandydatów, komisja przedstawia Zarządowi Powiatu Łowickiego te osoby jako równorzędne 
do objęcia stanowiska dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w 
Łowiczu,
11) z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i 
podjętych ustaleniach, podpisują go członkowie obecni na posiedzeniu. Protokół jest jawny,
12) komisja konkursowa kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego 
dokumentacją Zarządowi Powiatu Łowickiego,
13) w razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, 
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu wszystkich kandydatów komisja 
konkursowa przekazuje Zarządowi Powiatu Łowickiego odpowiedni wniosek i ulega 
rozwiązaniu.

§ 4. 1. Ostateczną decyzję o powołaniu dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu lub o braku rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszeniu nowego 
konkursu podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie wymienionej w punkcie 1 stanowi 
rozstrzygnięcie konkursu.

§ 5. Obsługę komisji konkursowej zapewnia Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy komisji do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 
Łowickiej

KARTA PUNKTOWA
określająca kryteria przydatności kandydata na stanowisko 

Dyrektora Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Imię i nazwisko 
kandydata

Ocena 
posiadanych 
kwalifikacji 
(od 0 do 5 pkt)

Ocena
przedstawionej 
przez kandydata 
koncepcji 
programowej 
(od 0 do 5 pkt)

Ocena z rozmowy 
kwalifikacyjnej z 
kandydatem 
(od 0 do 5 pkt)

Razem punktów

Łowicz, dnia:
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