
Zarządzenie Nr 132 / 2018 

Burmistrza Rzgowa 

z dnia 14 września 2018 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko  

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, zm. z 2018 r. poz. 152 i poz. 1105) oraz rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Rzgowie, z siedzibą w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95 – 030 Rzgów. 

 

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Rzgowie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora określa ogłoszenie  

o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. 

 

 § 4. 1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Rzgowie zostanie zamieszczone: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie; 

2) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym; 

3) na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie; 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie; 

5) na stronie internetowej www.rzgow.pl. 

2. Niniejsze zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie podaje się do wiadomości 

pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie w sposób przyjęty w tej instytucji. 

 

§ 5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się do dnia 

31 października 2018 r. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                             Burmistrz Rzgowa 

                                                                                                           /-/ Mateusz Kamiński  


