
Zarządzenie Nr SEK.0050. 119. 2019 

Wójta Gminy Dąbrowa  

z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  

i Rekreacji  w Dąbrowie   

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. 

zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  

i Rekreacji  w Dąbrowie.   

§ 2. 

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania jakie musi spełniać kandydat na 

stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Dąbrowie określa ogłoszenie 

o naborze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

§ 4. 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  

w Dąbrowie zostanie zamieszczone: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa. 

 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                       

 

              Wójt Gminy Dąbrowa 

  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 



 

                                                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SEK.0050.119.2019 

                                                                                                        Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  

 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI   W DĄBROWIE 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

 
 

1. Nazwa i adres jednostki 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56,  49-120 Dąbrowa  
 

2.  Stanowisko 

 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Dąbrowie, wymiar etatu – 1 (pełny etat)  

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.  

 

I  Wymagania niezbędne: 

 

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie. 

2. Co najmniej 5 letni staż pracy, preferowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji kultury  

lub jednostce działającej w zakresie kultury. 

3. Znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej, o sporcie, o finansach publicznych, Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks pracy.  

4. Obywatelstwo polskie.  

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

6. Brak karalności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

7. Brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U 2018 r. poz. 1458). 

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym. 

9. Predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim. 

10. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działań związanych z działalnością kulturalną  

i rekreacyjną.  

11. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

12. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury. 

13. Znajomość zagadnień dotyczących finansowania, marketingu i promocji instytucji kultury.  

14. Znajomość statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.  

15. Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista. 

 

  



II.  Wymagania dodatkowe: 

 

1. Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami 

działającymi na rzecz kultury. 

2. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym  w realizacji projektów  

z dziedziny kultury. 

3. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków 

pozabudżetowych.  

4. Znajomość lokalnych organizacji i grup nieformalnych aktywnie działających w środowisku  

Gminy Dąbrowa.  

5. Znajomość języka obcego. 

 

  
 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku  

 

Zakres obowiązków na stanowisku kierownika. 

 

1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (GOKiR)  

oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 

2. Realizacja celów i zadań statutowych GOKiR wraz z opracowanym programem działania, 

w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych 

oraz organizacji i popularyzowania kultury fizycznej. 

3. Współpraca z organami Gminy Dąbrowa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 

kulturalnej i rekreacyjnej. 

4. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu 

realizacji zadań kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy. 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, w szczególności opracowywanie rocznego planu finansowego  

i przestrzeganie jego realizacji. 

6. Planowanie i realizowanie prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach GOKiR. 

7. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem 

majątku. 

8. Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań GOKiR. 

9. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w GOKiR. 

10. Wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników GOKiR. 

11. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

w tym funduszy unijnych na projekty związane z realizacją zadań GOKiR.  
 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku. 

 
 

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat – powołanie na czas określony do 31 grudnia 2022 r 

2. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56. 

3. Praca jednozmianowa. 

4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. 

 
 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %. 

 
Wskaźnik wynosi poniżej 6%.  

  

 

 

 

 

 



 

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne, określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 

1) program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  w Dąbrowie opracowany na okres do 

31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji; 

2) list motywacyjny /podanie o pracę; 

3) kwestionariusz osobowy (zgodnie z opublikowanym wzorem); 

4) kserokopia  dyplomów potwierdzających wykształcenie; 

5) kserokopie świadectw pracy, dotyczące udokumentowania wymaganego stażu pracy; 

6) pisemne oświadczenie  kandydata: 

a) o posiadanym obywatelstwie; 

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U 2018 r. 

poz. 1458); 

e) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym. 

 

 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed 

powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, 

określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności GOKiR oraz program jego działania. 

 

Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora 

GOKiR. 

 

W sprawie uzyskania informacji o warunkach organizacyjno- finansowych działalności GOKiR 

prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Gminy 77 4646 10 10 wew. 109. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy 

Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 pok. 105 (Sekretariat) lub pocztą, 

z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie”  

w terminie do dnia: 12.08.2019 r. do godz. 15.30. 

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  

(decyduje data otrzymania dokumentu). Otrzymane oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31.08.2019r. 

  
 

 

 

 

                Wójt Gminy Dąbrowa 

  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 

 


