
ZARZ4DZENIE NR OA.00 s0.211.2019

BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), aft. 15 ust. 1, afi. 16 ust. I ustawy z dnia 25 paldziernika l99l r.

o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) zarzqdzam,
co nastgpuje:

$ 1.1. Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole.
2.TreS6 ogloszenia, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zat4cznik nr 1 do niniejszego zatz4dzenia.

$ 2. Powolanie Komisji Konkursowej oraz okreSlenie trybu jej pracy nast4pi odrgbnym zarzqdzeniem.

$ 3. Wykonanie zarzydzenia powierzan Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 4. Zarzydzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Brurmistfr,Ws{l{ata

KrzyWilkowski

w'
Remigusz#czepanlak



zatqcznikmtdozarz4r)^''ilil?,tll?',:lli.11;

z dnia 10 grudnia 2019 r.

OGI,OSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA KOI,A
OGLASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA MIBJSKIEGO DOMU KULTURY W KOLE

Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: MiejskiDom Kultury ul. Slowackiego 5, 62-600 Kolo
Wymiar czasu pracy: pelen etat.
Forma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powolania na czas okreSlony od 3 do 7 lat.
Do konkursu moie prryst4pi6 osoba, kt6ra spelnia nastqpuj4ce wymagania:
I. Wymagania niezbgdne dla kandydata:
I ) Obywatelstwo polskie.
2) Ukoriczone sludia wyZsze.
3) Co najmniej 5 - letni sta? pracy.
4) Stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
5) Pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych i korzystanie zpelni praw publicznych.
6) Nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo popelnione umySlnie Scigane z oskarzenia
publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
7) Nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwi1zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
o kt6rych mowa w art. 3l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia2004 r. o odpowiedzialnodci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U.22019 r. poz. 1440 ze zm.).
B) Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
l) Znajomo(;6 zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowi4zuj4cych zasad
ekonomiczno - ksiggowych.
2) Dysponowanie wiedz4 z zakresu pozyskiwania zewngtrznych 6rodk6w finansowych, w tym z funduszy
Unii Europejskiej.
3) Znajomo6i akt6w prawnych dotycz4cych funkcjonowania samorz4du terytorialnego, gminnych jednostek
organizacyjnych, przepis6w o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno(ci kulturalnej, przepis6w prawa
zam6wiefi publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu
postgpowania adrn in istracyj nego.
4) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsigwzigi promocyjnych zwiqzanych z dzialalnolciq
kulturaln4.
5) Do3wiadczenie we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, w fym w realizacji projekt6w z dziedziny
kultury.
6) Urniejgtno$6 organizowania pracy i kierowania insfrtucj4.
7) Kreatywno36, odpowiedzialnoSi i dyspozycyjno56.
B) Znajomo66 obslugi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).
III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) Pisemne zgloszenie przyst4pienia do konkursu zawieraj4ce imig, nazwisko, adres zamieszkania,
numerem telefonu kandydata oraz zwiEzle umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury w Kole.
2) Zyciorys (CV) z uwzglgdnieniem szczeg6lowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat
wyksztalcenia.
3) Autorsk4 koncepcjg funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Kole
z uw zglgdnien i em warun k6w or ganizacy jtro - fi nansowych instytucj i.
4) Po5wiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem kserokopie dyplom6w, Swiadectw
potwierdzaj 4cych posiadane wyksztalcenie oraz umiej gtnoSci.
5) Po6wiadczone przez kandydata za zgodno66 z oryginalem
o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzaj4ce
6) O6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

kopie Swiadectw pracy lub za6wiadczenie
5 - letni stal pracy



7) OSwiadczenie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.
8) OSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolno(ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych.
9) O6wiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo $cigane
z oskarlenia publicznego lub umydlne przestgpstwo skarbowe.
10) OSwiadczenie,2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem
Srodkami publicznyrni, o kt6rym mowa w art. 3l ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnodci zanan:szenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U.22019 r. poz.1440).
ll) OSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postgpowania
konkursowego (zalqcznik do ogloszenia konkursu - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych).
12) Do ofefiy tnolna dol4czyd rekomendacje i inne dokumenty mog4ce nied znaczenie przy ocenie
kandydata.
Kaidy dokument skladany w formie kserokopii musi by6 na kaldej stronie potwierdzony za zgodnold
z oryginalem przez skladaj4cego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu "stwierdzam zgodno$i
z orygirralem", data i czytelny podpis.
Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu skladane w oryginale musz4 by(, kaildorazowo podpisane
czytelnie przez kandy data.
IV. Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku m.in.:
1) Bie24ce kierowanie dzialalno6ci4 Miejskiego Domu Kultury i reprezentowanie instytucji na zewn1trz.
2) Realizowanie cel6w i zadah instytucji, wynikaj4cych z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnoSci kulturalnej oraz statutu Miejskiego Domu Kultury w Kole.
3) Dbanie o prawidlow4 gospodarkg finansow4 Miejskiego Domu Kultury w Kole.
4) Opracowywanie wewngtrznych akt6w prawnych (regulamin6w organizacyjnych i innych).
5)Realizacja programu dzialania okre5lonego umowq, o kt6rej mowa w aft. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25
paLdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturaln ej (Dz. lJ. z 2Ol8 r. poz. 7983 ze
zm.)
6) Wykonywanie czynnoSci z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Miejskiego Domu Kultury w Kole.
l)Zarzqdzanie mieniem Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz planowanie i realizowanie prac
remontowych i konserwatorskich.
8) Pozyskiwanie Srodk6w finansowych ze Lrodet zewngtrzrrych.
9) Organizowanie przedsigwzigd promocyj nych zwiqzanych z dzialalno6ci4 kulturaln4.
1 0 ) Organizowanie impr ez kulturalnych, arty sty cznych i rozrywkowych.
1 1 ) Prowadzenie edukacji kulturalnej.
I 2) Wsp6lpraca z instytucjami kultury.
13) Wsp6tpraaa z organami gminy w zakresie organizowania i prowad zenia dzialalno6ci kulturalnej.
14) Wsp6lpraca z jednostkami organizacvjnymi gminy, organizacjatni pozarz1dowymi oraz innymi
podmiotam i prow adzqcym i dzialal no(i po2ytku pub I icznego.
15) Nadz6r nad nalefftym funkcjonowaniem urzqdzeh technicznych i gospodarczych znajduj4cych sig
w jednostce.
16) Wykonywanie innych polecefi slu2bowych organizatora.
V. Spos6b i termin skladania ofert:

Ofertq naleiy sklada6 w zamkniQtej kopercie z adnotacj4:
I'Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kolerr
z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym

w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 15:00
w biurze podawczym Urzgdu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 KoIo

W przypadku ofert przeslanych pocztqdecyduje data stempla pocztowego.
Nie dopuszcza sig skladania ofert w formie elektronicznej.

Ofefty zloione po terminie nie bgd4 otwierane i rozpatrywane.
Dokumenty os6b niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanqkomisyjnie zniszczone.



VI. Pozostale informacje:
1) Z dokumentami dotyczqcymi warunk6w organizacyjno - finansowych funkcjonowania Miejskiego Domu
Kultury w Kole oraz infotmacjami o dzialalnoSci instytucji kultury kandydaci mog4 zapozna6 sig w jej
siedzibie (ul. Slowackiego 5, 62-600 Kolo), po uprzednim um6wieniu telefonicznym
728 884 777.
2) Nab6r przeprowadzi komisja konkursowa, kt6rej sklad oraz szczegolowy regulamin pracy zostanie
okre6lony w odrgbnym Zarzqdzeniu Burmistrza Miasta Kola. Kandydat zglasza sig do konkursu
z dokumentem to2samodci.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dw6ch etapach:

. I etap - weryfikacj a z\oionych ofert pod wzglgdem formalnym oraz ich ocena meq,toryczna - bez
udzialu kandydat6w (rozpatrzenie zloilonych ofert odbgdzie sig w dniu 13.01 .2020 r.)
II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ktorzy spelnili wymogi formalne zweryfikowane
w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozm6w kandydaci zostan4 poinformowani
indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie) oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kole.

4) Zastrzega sig mo2liwoS6 odwolania lub uniewazntenia konkursu bez podania przyczyrry.
5) Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kole oraz na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Kole.
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Zalqcznik do ogloszenia konkursu - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobo\yych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku i przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uirylenia dyrektywy 95l46lWE,
zwatTytn dalej RODO, informu.je, ze:

1. Adrninistratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w lJrzgdzie Miasta w Kole jest
Burmistrz Miasta KoLa, z siedzib4: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Galiiiska, tel. 531 641 425.
e - mail: inspektor(@osdidk.pl

3' Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzgdnicze dot.
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole.

4. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (osoba, kt6rej
dane dotycz4wyrazila zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wigkszeJ
liczbie okreSlonych cel6w), aft.9 ust. 2lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbgdne do wypetnienia
obowi4zk6w i wykonywania szczegblnych praw przez administratora lub osobg, kt6rej dane d otycz4,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia spolecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolonl
prawem Unii lub prawem paristwa czlonkowskiego, lub porozumieniern zbiorowym na mocy prawa
paristwa czlonkowskiego przewiduj4cymi odpowiedni e zabezpieczenia praw podstawowych
i interes6w osoby, kt6rej dane dotycz4).

5. Pani/Pana dane osobowe mog4 byi udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc6w
danych osobowych, kt6rymi mog4 by6:

o podrnioty upowaZnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepis6w prawa;

o podmioty, kt6re przetwarzajq Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawafiej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzaj1ce).

6. Pani/Pana dane osobowe, jako kandydata bgd4 przechowywane przez okres 3 miesigcy w przypadku
nie przyjgcia kandydata do pracy, od dnia nawi4zania stosunku pracy z osob4 wylonion4w Jrodze
naboru na w/w stanowisko, aw przypadku zatrudnienia - przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7. Posiada Pani/Pan prawo do hqdania od administratora dostgpu do danych osobowych, do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ptzetwarzania, prawo do pzenoszenia danych osobowych, atakle prawo do wycofania w dowolnyrn
momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tyrn, ze wycofanie zgody nie
wplywa na zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych Osobowych - prezesa adres
ul. stawki 2,00-193 warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.p1,tel.22 531 03 01.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostalym zakresie jest dobrowolne, jednakle nie podanie danych osobowych w zakresie
wymaganym ptzez administratora rno2e skutkowa6 brakiem moZliwo6ci zweryfikowania spelnienia
wymagaf w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

10. Urz4d Miejski w Kole nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niL w zwipzku
z konkursem na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole.

11' Podane przez Paniq/Pana dane osobowe nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany,
w tyrn nie bgdzie wobec nich profilowania.

(ntiejscotloSi, data) (podpis)


