
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA 

z dnia 29 czerwca 2022 r.  

w sprawie przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie,  

ul. 18 Stycznia 2, 09 – 500 Gostynin 

 

  

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października  

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194  

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Jakuba  z Gostynina w Gostyninie. 

2. Regulamin i zasady przeprowadzenia konkursu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia. 

 

§2. 

 Ustala się następujące kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej 

 Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 

1. Koncepcja programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina przy 

uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych  

(do 10 stron). 

2. Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie, artystyczne, 

humanistyczne, bibliotekarskie 

3. Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy w instytucjach 

kultury lub urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach  

ds. działalności kulturalnej lub promocyjnej,  

4. Wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

5. Znajomość problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem 

instytucji kultury, 

6. Znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek lub innych instytucji 

kultury, 

7. Umiejętności organizacyjno – menadżerskie, kierowaniem zespołem ludzkim,  

8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym. 

 

§3. 

1. Powołuje się Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja składa się z 5 członków, 

3. W skład Komisji wchodzą: 

 1) Halina Fijałkowska – przewodnicząca komisji 

 2) Hanna Adamska – członek komisji 

 3) Magdalena Świderska  - członek komisji 

 4) Marcin Brzeziński – członek komisji 

 5) Anna Wilińska – członek komisji 

 



§4. 

1. Ogłoszenie o Konkursie, o którym mowa w §1 podaje się do wiadomości poprzez: 

1) Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba  

z Gostynina w Gostyninie, 

2) Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, 

3) Umieszczenie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Gostynina oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, 

2. Wnioski o przystąpienie do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać 

w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania 

konkursowego – 10 (dziesięć) dni od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert 

przez Kandydatów. 

 

§5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina. 

 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina  

 

 

/-/ Paweł Witold Kalinowski 

 

 


