
OGŁOSZENIE   O KONKURSIE 
 

WÓJT  GMINY  GŁOGÓW 
OGŁASZA  KONKURS 

 
na kandydata  na  stanowisko   

 
Dyrektora   Gminnego Ośrodka  Kultury w Przedmościu  

 
I.  Nazwa  i  adres  samorządowej instytucji kultury : 

  Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu  
  Przedmoście, ul. Szkolna 17 
  67-210 Głogów   
 
 

II.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 
 

A. Wymagania   niezbędne : 
1. obywatelstwo polskie; 
2. wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane o kierunku artystycznym, 

pedagogicznym, zarządzanie kulturą lub pokrewnym; 
3. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji 

kultury; 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy; 
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o 

którym mowa a art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1311); 

8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury; 
9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy. 

 
B. Wymagania  dodatkowe : 
1. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu 

gminnego; 
2. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 

finansowych, w tym środków unijnych; 
3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych 

związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną; 
4. umiejętności organizacyjne i zarządcze; 
5. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność; 
6. posiadanie prawa jazdy kat. B. 

       
III.  Wymagane dokumenty : 
 
1. pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na 

lata 2018 – 2020, która powinna zawierać propozycje form kultury na terenie gminy, 



zakres finansowania oraz współpracę z istniejącymi jednostkami, stowarzyszeniami 
itp. na terenie gminy; 

2. list motywacyjny; 
3. życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej; 
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe ( staż 

pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności; 
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi; 
7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym; 
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

w pełni z praw publicznych; 
9. kopia dowodu osobistego; 
10. kopia prawa jazdy; 
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu. 
 
Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie 
przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem 
własnoręcznym podpisem kandydata. 
 

IV.  Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu”, w terminie 
do dnia 11 stycznia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Głogów lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Gminy Głogów, 67-200 Głogów, ul. Słodowa 2b ( decyduje data wpływu do 
urzędu). 
 

V. Informacje dodatkowe: 
 

1. Dodatkowe informacje udzielane są w urzędzie gminy, pok. nr 5, tel. 768365569; 
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta 

Gminy Głogów; 
3. O terminie i miejscu przeprowadzania postepowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie. 
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 15 

stycznia 2018 r.. 
5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu. 
6. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Głogów oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 
 
 
 
          Wójt Gminy Głogów  
         /-/ Joanna Gniewosz 


