
Załącznik nr 2 do uchwały nr ……………….. 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia       

 

 

Regulamin konkursu na stanowisko 

Kierownika Powiatowego Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne. 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania konkursowego do wyłonienia kandydata na 

stanowisko kierownika Powiatowego Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego w Golubiu-

Dobrzyniu oraz zadania i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej Komisją. 

 

§ 2. 

1. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego powołuje Komisję składającą się z 4-5 członków. 

2. Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie po upływie terminu składania ofert dotyczących 

udziału w konkursie. 

 

Rozdział 2. 

Postanowienia organizacyjne. 

 

§ 3. 

Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. 

 

§ 4. 

1. Uchwały Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej 

składu, w tym jej Przewodniczący. 

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

3. Każdemu członkowi Komisji przysługuje 1 głos. 

 

Rozdział 3. 

Tryb i zasady pracy Komisji. 

 

§ 5. 

Konkurs odbywa się dwuetapowo. 

 

§ 6. 

 

1. W pierwszym etapie konkursu członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi 

przez kandydatów i stwierdzają, czy kandydaci spełniają niezbędne wymagania, określone 

w ogłoszeniu  o naborze. 

2. Kandydaci, którzy spełnili niezbędne wymagania, dopuszczeni  są do drugiego etapu 

konkursu. 

3. Przewiduje się dokonanie wyboru w sytuacji gdy do konkursu zgłosi się tylko jeden 

kandydat. 

 



§ 7. 

1. Drugi etap konkursu polega na ocenie merytorycznej kandydatów, wynikającej z rozmów 

kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami przez Komisję. 

2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci przedstawiają swoje programy kierowania 

Powiatowym Centrum Mieszkalno-Opiekuńczym w Golubiu-Dobrzyniu oraz odpowiadają 

na pytania członków Komisji. 

3. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest poznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów do 

prawidłowego prowadzenia placówki. 

 

§ 8. 

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania 

niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których 

przedstawia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego celem zatrudnienia wybranego 

kandydata. 

 

§ 9. 

1. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich 

członków Komisji biorących udział w czynności. 

2. Po zakończeniu postępowania konkursowego Przewodniczący Komisji niezwłocznie 

przekazuje dokumentację konkursową Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 

§ 10. 

1. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na 

posiedzeniach Komisji. 

2. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego 

przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty, 

2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 

2/3 jej składu, 

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na 

wynik konkursu. 

 

Rozdział 4. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

§ 11. 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (www.bip.golub-dobrzyn.com.pl) 

oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 

Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 12. 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego, bez względu na 

wynik tego postępowania. 

 

§ 13. 



1. Dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu 

konkursowym zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do dokumentacji z prac Komisji. 

 

 

 

 

 


