
Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.Z.94.2017

Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 6 czerwca 2017 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji, 
2) reprezentuje Komisję na zewnątrz,
3) ustala porządek obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom,
4) zarządza  głosowania  w  celu  rozstrzygnięcia  istotnych  spraw  dotyczących

postępowania. 
2. Powiadomienie  o  miejscu  i  terminie  posiedzenia  Komisji  może  zostać  dokonane

pisemnie, telefonicznie lub w każdy inny zwyczajowo przyjęty sposób. 
3. Komisja pełni swoje obowiązki nieodpłatnie.
4. Na  pierwszym  posiedzeniu  Komisja  wyłania  ze  swojego  składu  zastępcę

przewodniczącego,  który  w  przypadku  nieobecności  przewodniczącego  kieruje  pracą
Komisji.

5. Komisja wybiera ze swego składu sekretarza, który protokołuje posiedzenia Komisji. 

§ 2
1. W ramach postępowania konkursowego komisja:

1) ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie – I etap,
2) przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami – II etap.

2. Informacja  o  kandydatach,  którzy  zakwalifikowali  się  do  II  etapu  postępowania
konkursowego,  a  także  o  wyborze  kandydata  zostanie  umieszczona  w  Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ. 

3. Celem  rozmowy  kwalifikacyjnej  jest  sprawdzenie  predyspozycji,  umiejętności
i przydatności  kandydatów  na  stanowisko  dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
w Nowym Targu.

§ 3
1. Komisja  wyłania  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą

większością głosów. 
2. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
3. Głosowanie odbywa się również, jeśli do konkursu przystąpi jeden kandydat.
4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej

połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji. 
5. W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyskał  większości  głosów,  komisja

przystępuje do drugiego głosowania. Ponowne głosowanie dotyczy dwóch kandydatów,
którzy uzyskali największą ilość głosów.

6. Konkurs jest  rozstrzygnięty,  jeżeli  w drugim głosowaniu jeden z  kandydatów uzyskał
większą niż inni kandydaci liczbę głosów. 

7. Przewodniczący  Komisji  przedstawia  kandydatom  wyniki  konkursu  bezpośrednio  po
jego rozstrzygnięciu. 



§ 4
1. O  wynikach  postępowania  konkursowego  Przewodniczący  Komisji  niezwłocznie

powiadamia Organizatora i przekazuje dokumentację konkursową. 
2. Po przekazaniu wyników Komisja kończy działalność.

§ 5
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie,  zastosowanie  mają  przepisy
Regulaminu  konkursu na  stanowisko dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Nowym
Targu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.Z.73.2017 Burmistrza Miasta
Nowy  Targ  z  dnia  25  kwietnia  2017  r.  w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko
dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Nowym  Targu  oraz  określenia  regulaminu
konkursu.


