
Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek 1

tel.: 632120810; 6321223 1 l; fax 632122984
www.kolo.pl; e-mail: burrnistrz@kolo.pl

ZARZ{DZENIE NR OA. 00s0.122.2019

BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kole

Napodstawie art.30 ust.2pkt5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 506), art. 15 ust. l, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 paldziernika l99l r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz $ 11 Statutu Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zarz4dzam, co nastgpuje:

s1.

l.Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej
w Kole.
2.Tre36 ogloszenia, o kt6rym mowa w $ I pkt I stanowi zalqczniknr

i Miejskiej Biblioteki Publicznej

1 do rriniejszego zarz4dzenia.

s2.

Powolanie KomisjiKonkursowej oraz okreSlenie trybu jej pracy nast4pi odrgbnyrn zarzqdzeniem.

$3.

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

$4.

BurmistrzMiasta Kola
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zatqczniknrtdozaraldz.r,l)r;?#;llt*;ffi 
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2dttia23.07,2019 r.

OGI,OSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA KOI.A
OGI,ASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEI{ PUBLICZNEJ W KOLE

Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
ul. Kolejowa19,62-600 Kolo. Biblioteka posiada nastgpuj4ce filie:
1) Filia dlaDzieci, ul. Kolejowa 19,62-600Kolo.
2) Filia nr 3, ul. Wojciechowskiego 30,62-600 Kolo.
3) Filia nr 4, ul. Wys4,riskiego 14,62-600 Kolo.
Wymiar czasu pracy: pelen etat.
tr'orma zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powolania na czas okreSlony od 3 do 7 lat.
Do konkursu moie prryst4pi6 osoba, kt6ra spelnia nastgpuj4ce wymagania:
I. Wymagania niezbgdne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Ukoriczone studia Wilsze magisterskie - preferowane wyksztalcenie na kierunkach kulturoznawstwo,
bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo.
3)Posiadaprrynajmniej 5letni sta?pracy,wtymconajmniej 3letni staLpracy nastanowiskukierownic4rm
w jednej z form organizacyjnych dzialalno6ci kulturalnej, o kt6rej mowa w art.2 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej.
4) Stan zdrowiapozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
5) Pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korrystanie zpelni praw publicznych.
6) Nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo popelnione umySlnie Scigane z oskarLenia
publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
7) Nie byta karana zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,
o kt6rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno$ci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych (Dz.U. z2018 r.,poz.1458 ze zm.).
8) Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1) Wyksztatcenie wyzsze magisterskie o kierunku lub specjalno6ci kulturoznawstwo, zarzqdzanie kultur4,
animacja kultury lub pokrewne.
2) Znajomoi| zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowi4zuj4cych zasad
ekonomiczno - ksiggowych.
3) Dysponowanie wiedz4 z zakresu pozyskiwania zewnEtrznych Srodk6w finansowych, w tym z funduszy
Unii Europejskiej.
4) ZnajomoS6 akt6w prawnych dotycz4cych funkcjonowania samorz4du terytorialnego, bibliotek, gminnych
jednostek organizacyjnych, przepis6w o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno3ci kulturalnej, przepis6w
prawa zam6wieri publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz
kodeksu postgpowania administracyjnego.
5) Predysporycje do organizowania i prowadzenia przedsigwzigi promocyjnych zwi4zanych z dzialalnoSci4
kulturaln4.
6) DoSwiadczenie we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdov,,ymi, w tym w rcalizacji projekt6w z dziedziny
kultury.
7) UmiejgtnoS6 organizowania pracy i kierowania instytucj4.
8) KreatywnoS6, odpowiedzialnoS6 i dyspozycyjnoS6.
9) ZnajomoS6 obslugi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint).
III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) Pisemne zgjoszenie przyst4pienia do konkursu zawieraj4ce imig, nazwisko, adres zamieszkania,
numerem telefonu kandydata oraz zwigz\e umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Dyrektora
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.



2) Zyciorys (CV) z uwzglgdnieniem szczeg6lowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat
wyksztalcenia.
3) Autorsk4 koncepcjg funkcjonowania i rozwoju Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
z uwzglgdnieniem warunk6w organizacyjno - finansowych instytucji.
4) Po6wiadczone przez kandydata za zgodnoSd z oryginalem kserokopie dyplom6w, Swiadectw
potwierdzaj4cych posiadane wyksztalcenie oraz umiejgtno6ci.
5) PoSwiadczone przez kandydata za zgodnoid z oryginalem kopie Swiadectw pracy lub zalwiadczenie
o zatrudnieniu (dokumenty potwierdzaj4ce 5 - letni sta2 pracy, w tym 3 - letni na stanowiskach
kierowniczych).
6) OSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
7) OSwiadczenie o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierownicz)rm.
8) O6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych.
9) OSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
10) OSwiadczenie,2e kandydat nie byl karany zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem
Srodkami publicznymi, o kt6rym mowa w aft.31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.).
11) O3wiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postgpowania
konkursowego zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zvvi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94146lWE og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisan4 klauzul4 informacyjnq o przetwarzaniu danych
osobowych (zal1cznik nr 2).
12) Do ofefty moilna do*qczyd rekomendacje i inne dokumenty mog4ce miet znaczenie przy ocenie
kandydata.
Kaidy dokument skladany w formie kserokopii musi by6 na kaildej stronie potwierdzony za zgodnoil
z oryginalem przez sldadaj4cego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu "stwierdzam zgodnoSd
z oryginalem", d&W i czytelnego podpisu.
Dokumenty w;rtworzone na potrzeby konkursu skladane w oryginale musz4 byt kahdoruzowo podpisane
czytelnie przez kandy data,
IV. Zakres wykonywanychzadafi na stanowisku m.in.:
1) Bie24ce kierowanie dzialalnoSci4 Biblioteki i reprezentowanie instytucji nazewnqtrz.
2) Realizowanie cel6w i zadah inst5rtucji, wynikaj4cych z ustawy o bibliotekach oraz statutu Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, aw szczeg6lnoSci:
- inw entary zacj a zbior6w bibliotecznych;
- zapewnienie wla6ciwej organizacji pracy;
- przedstawienie wlaSciwym instl4ucjom i organizatorowi plan6w rzeczowych i finansowych sprawozdari
oraz wniosk6w inwestycyjnych;
- gospodarowanie Srodkami fi nansowymi;
- gospodarowanie mieniem;
- sprawowanie nadzoru nad kontrol4 wewngtrzn4.
3) Opracowywanie wewngtrznych akt6w prawnych (regulamin6w organizacyjnych i innych).
4) Realizacja programu dzialania okre6lonego umow4, o kt6rej mowa w art. 15 ust. 5 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej (Dz. U. 22018 r. poz. 1983 ze zm.).
5) Wykonywanie czynno6ci z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kole.
6) Wsp6lpracazinnymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzeczi dla dobra mieszkaric6w gminy
i urytkownik6w biblioteki.
7) Poryskiwanie Srodk6w finansowych ze lrodel zewngtrznych.
8) Organizowanie przedsigwzig6 promocyjnych zwiqzanych z dzialalno6ci4 bibliotekarsk4.
9) Planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.
10) Wsp6lpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia dziaNalnoSci kulturalnej.
11) Wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarz1dowymi oraz innymi
podmiotami pr ow adz4cymi dzialalnoS6 po4rtku publ icznego.



12) Nadz6r nad nale?ytym funkcjonowaniem urz1dzen technicznych i gospodarczych znajdujqcych sig
w jednostce.

13) Wykonywanie innych polecef sluZbowych organizatoru.
V. Spos6b i termin skladania ofert:

Ofertg naleLy skladad w zamknigtej kopercie z adnotacj4:
rKonkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolerf

z podanym imieniem i nazwiskiem oruz adresem korespondencyjnym
w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godz. 15:00

w biurze podawczym Urzgdu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1,62-600 Kolo

W pr4rpadku ofeft przeslanych pocztq decyduje data stempla pocztowego.
Nie dopuszcza sig skladania ofert w formie elektronicznej.

Oferty zloZone po terminie nie bgdq otwierane i rozpatrywane.
Dokumenty os6b niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostan1 komisyjnie zniszczone.

VI. Pozostale informacje:
1) Z dokumentami dotycz4cymi warunk6w organizacyjno - finansowych funkcjonowania Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole oraz informacjami o dzialalnoSci instytucji kultury kandydaci mog4
zapoznad sig w jej siedzibie (ul. Kolejowa 19, 62-600 Kolo), po uprzednim um6wieniu telefonicznym
63 2t 78 002.
2) Nab6r przeprowadzi komisja konkursowa, kt6rej sklad, szczeg6lowy regulamin pracy komisji
konkursowej zostanq okreSlone w odrgbnym Zaruqdzenit Burmistrza Miasta Kola. Kandydat zglasza sig do
konkursu z dokumentem to2samo6ci.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dw6ch etapach:

o I etap - weryfikacjazloionych ofert pod wzglgdem formalnym orazich ocena merytoryczna -bez
udzialu kandydat6w (rozpatrzenie zloilonych ofert odbgdzie sig w dniu 30.08.2019 r.)
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozm6w kandydaci zostanq poinformowani indywidualnie
(telefonicznie lub pisemnie) oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kole.

o II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, kt6rzy spelnili wymogi formalne oruz niezbgdne
kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie.
4) Zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej
Organizator przed powolaniem Dyrektora zawiera z nim odrgbn4 umowg w formie pisemnej,
w kt6rej strony okre6laj4 warunki organizacyjno - finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kole oraz program jej dzialania. Umowa wchodzi w irycie z dniem powolania
Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata ra stanowisko Dyrektora powoduje jego
niepowolanie na to stanowisko.

5) Zastrzega sig mo2liwo66 odwolania lub uniewailnienia konkursu bez podania przyczyny.
6) lrformacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Kole oraz na tablicy ogloszefi w Urzgdzie Miejskim w Kole.

BURMISJT.RZ
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T,alqczril< rr' 2 tlt> ztrrztltlzenia Nr Or\.00511, 122.2019
llulntistrza Nliasta Kola

z rlnil 23.07.2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. l3 ust. I i 2 Rozpotz4dzenia Parlanrentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619
z clnia 27 l<wietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzkLt z przetwarzaLriem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWF. (og6lnego rozporzEdzenia
o ochronie danych) inforurujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych.jest Burmisttz Miasta I(ola z siedzib4 w Ulzgdzie Miejskim w I(ole,
ul. Stary Rynek 1,62-600 Koto.
2. I(ontakt z lnspektorenr Ochrony Danych Osobowych w Urzgdzie Miejskim w l(ole moZliwy jest pod adresem ernail:
iodo@kolo.pl lub numerern tel. 63 26 27 590.
3. Pana/Pani dane osobowe ptzetwarzane bedq w celu rekrutac.ji na stanowisko Dyrektora Powiatowe.l
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w l(ole na podstawie art. 6 ust. I lit. a, b, c, d, e, f og6lnego rozporz4dzenia o ochronie
danyclr osobowych z dria27 kwietnia 2016 r.Pnetwarzant.e danych jest niezbgdne do cel6w wynikaj4cych z prawnie
uzasadttiouych iuteres6w realizowanych przez Adr.r.rinistratora danych - w celu prawidlowego wypelniania urnowy
o praca.

4. Pana/Parri dane osobowe tt.togE byc przekazywane podrniotorn uprawnionym na mocy przepisciw prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe, jako kandydata bgdE przechowywane przez okres 3 miesigcy w przypadku nie przyjgcia
karrdydata do pracy, od dnia nawiqzania stosunku pracy z osob4 wylonionq w drodze naboru na w/w stanowisko,
a w przypadku zatrudnienia - ptzez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
6. Osoba przekazLtj4ca swoje dane osobowe ma prawo do Z4dania od adrninistratora dostgpu do danych osobowych, do
ich sprostowania, usuttigcia lLrb ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwatzania
a tak2e prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnyn.r rnomellcie.
7. Osoba przekazu-i4ca swoje dane Ina prawo wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych Osobowych - Prezesa adres
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, Iel. 22 531 03 01,
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostalym zakresiejest dobrowolne,
.iednakze nie podanie danych osobowych w zakresie wyuraganym przez administratora rnoze skutkowac brakiem
moZliwoSci zweryfikowania spehrienia wyrnagari w naborze na stanowisko
i odrzuceniem kandydatury.
9. Urzqd Miejski w Kole nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niz w zwiqzku z konkursen.r
na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiet Biblioteki Publicznej w Kole.
10. Podane dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautornatyzowany, w tym nie bgdzie wobec nich profilowania.
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