Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2010
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 28 stycznia 2010 r.

REGULAMIN
pracy komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika
Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.
§ 1. 1. Konkurs przeprowadza komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/2010 Burmistrza Gminy
Kórnik z dnia 28 stycznia 2010 roku.
2. W pracy komisji nie bierze udziału osoba krewna lub powinowata (w pierwszym stopniu)
w stosunku do kandydata - podczas rozpatrywania jego kandydatury; członkowie komisji
składają oświadczenie ustne w tej sprawie do protokołu.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
§ 2. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach:
a) I etap - ocena kandydatów na podstawie złoŜonych ofert.
1. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złoŜone w terminie i zawierają wszystkie wskazane
w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, Ŝe kandydat
spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złoŜone po terminie, nie zawierające
wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów oraz oferty, z których wynika, Ŝe
kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu, a kandydaci
nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
2. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II
etapu konkursu.
b) II etap – prezentacja koncepcji kandydatów obejmująca:
1. Wysłuchanie propozycji kandydatów odnośnie sposobu zarządzania Centrum Rekreacji i
Sportu w Kórniku;
2. Wysłuchanie odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe moŜe odbywać się w obecności co najmniej 2/3 członków
komisji.
2. Kandydat nie moŜe być obecny przy postępowaniu konkursowym innych kandydatów.
§ 4. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w
Kórniku w głosowaniu tajnym. KaŜdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
2. Głosowanie odbywa się równieŜ, jeśli do konkursu przystąpi jeden kandydat.
3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej
połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
4. W przypadku gdy Ŝaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w
ust. 3, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci,
którzy uzyskali równą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeŜeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał
większą niŜ inni kandydaci liczbę głosów.

§. 5. Dokumentację konkursu stanowią oferty osób zgłoszonych do udziału w konkursie oraz
podpisany przez wszystkich członków komisji uproszczony protokół.
§ 6. Przebieg prac komisji jest niejawny.
§ 7. Konkurs moŜe być uniewaŜniony, jeśli został naruszony Regulamin Konkursu, lub gdy
po jego rozstrzygnięciu ujawnione zostaną okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo
wtedy, gdy zaistniały inne przesłanki uniemoŜliwiające kandydatowi powierzenie stanowiska
dyrektora.

