
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
ogłasza konkurs na stanowisko: 

Dyrektora  
Ośrodka Kultury w Jastrowiu  

 
Liczba stanowisk: 1 
Wymiar etatu: 1 
Miejsca wykonywania pracy:  
Ośrodek Kultury w Jastrowiu ul. Poznańska 50, 64-915 Jastrowie. 
 
 

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

A. Wymagania formalne: 
     1) obywatelstwo polskie, 
     2) wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu zarządzania instytucjami  
         kultury, kulturoznawstwa lub animacji kultury lub pokrewne, 
     3) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury w Jastrowiu, 
     4) co najmniej 5-letni staż pracy, 
     5) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
     6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
     7) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne   
          przestępstwo skarbowe, 
     8) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami  
          publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  
          o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018r.   
          poz.1458 ze. zm.). 
 
B. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce,  
oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych, 

2) zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem, 
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, 
4) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, 

samorządu gminnego, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,                       
o organizowaniu imprez masowych, Kodeksu pracy, 

5) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 
w tym środków z programów UE, 

6) znajomość obsługi komputera, 
7) prawo jazdy kat. B. 

 



II.  Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące 
dokumenty:  

 
1) curriculum vitae (cv) i list motywacyjny  
2) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka 

Kultury w Jastrowiu wraz z uzasadnieniem, 
3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju  Ośrodka Kultury w Jastrowiu, która 

zawierać powinna następujące elementy: 
a) model Ośrodka Kultury w Jastrowiu - propozycja rozwoju istniejących oraz 

nowych form kultury, 
b) koncepcja współpracy z organami Gminy, organami jednostek pomocniczych 

Gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, placówkami 
oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami 
sportowymi, zespołami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego     w zakresie 
zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, 

c) promocja Ośrodka Kultury w Jastrowiu,  
d) wskazanie źródeł finansowania działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu                       

z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych, 
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
5) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie  

i staż pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, 
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  

na stanowisku kierowniczym, 
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                  
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1458 ze zm.), 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz            
z klauzulą informacyjną – podpisane w sposób czytelny.  
 
 
Wszystkie dokumenty należy ponumerować kolejno, kserokopie na każdej stronie 
zadrukowanej winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność                    
z oryginałem” i opatrzone własnym czytelnym podpisem oraz datą. W przypadku 
zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginały dokumentów.  
 
Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy – maj/czerwiec 2019r.  

 



III.  Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  
z  dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Jastrowiu” w terminie 
do 15 maja 2019r. do godziny 14 00 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd 
Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie (pokój nr 12). Dokumenty, 
które wpłyną po terminie, nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 
IV.      Informacje dodatkowe: 
 
       Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Ośrodka Kultury                                          
w Jastrowiu  będą dostępne w siedzibie instytucji kultury w Jastrowiu, ul. Poznańska 50.  
 
V. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów: 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie). 
Dodatkowe informacje można uzyskać w: Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu,  
ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie (tel. 67 266 22 11 wew. 13 lub bezp. 67 265 72 13). 
 
VI.  Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 
27 maj 2019r. 

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

 
 

                                                                                                   Piotr Wojtiuk  
                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 


