
ZARZĄDZENIE NR 24/2012
WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 
r. w sprawie organizacji trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury 
(Dz.U. nr 154, poz.1629) oraz § 12 ust.3  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku przyjętego 
uchwałą Nr XVI/90/11 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 638) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku w treści 
ustalonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w dwóch dziennikach o zasięgu 
regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mokrsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy 

mgr Tomasz Kącki
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2012
z dnia 19 czerwca 2012 r.

WÓJT GMINY MOKRSKO
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe,
2) posiada minimum 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 2 – letni staż pracy na stanowiskach

kierowniczych w instytucjach kultury lub podobnym stanowisku,
3) nie karany (a) za przestępstwa umyślne,
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie karany (a) zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe o kierunku kulturoznawstwo, kulturalno- oświatowym, sportowym,
bibliotekarstwo lub pokrewnym,

2) umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury i sportu oraz promowania prowadzonych
działań,

3) znajomość języka angielskiego,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów

prawnych z nią związanych,
7) znajomość przepisów ustawy o sporcie,
8) znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy.

Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

1) list motywacyjny i CV,
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
3) dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy,
4) pisemną koncepcję lub prezentację funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i

Sportu w Mokrsku,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się

przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta

z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o stanie zdrowia,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U Nr 101,
poz. 926 z poźn.zm.)

Zakres obowiązków:

1) realizowanie celów i zadań GOKiS,
2) zarządzanie mieniem GOKiS,
3) wykonywanie zadań jako pracodawcy wobec pracowników GOKiS w zakresie prawa
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pracy ,
4) zarządzaniem ośrodkiem i reprezentowanie na zewnątrz,
5) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi,
zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Mokrsko,

7) współpraca z organami Gminy Mokrsko,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe ośrodka,
10) upowszechnianie i animacja kultury i sportu na terenie Gminy Mokrsko.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na
stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku”
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku w godzinach pracy urzędu lub przesłać
listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko
w terminie do 5 lipca 2012 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego – uczestniczy zostaną zawiadomieni pisemnie.
Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2Przyjety




