
ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2014 

BURMISTRZA KOŻUCHOWA 

z dnia 14 lipca 2014 r. 

 

 

w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora    

                   Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                         

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 

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

(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Unieważniam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie ogłoszony i przeprowadzony na podstawie 

zarządzenia nr  0050.91.2014 Burmistrza Kożuchowa z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie zmienionego zarządzeniem nr 0050.111.2014 

Burmistrza Kożuchowa z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie 

postępowania konkursowego. 

 

§ 2. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie oraz powołanie komisji konkursowej do wyboru 

kandydata na w/w stanowisko nastąpi odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Kożuchowa 

 

 

 

                                                                                                           Andrzej Ogrodnik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie 

 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu                        

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) kandydata 

na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu. 

W związku z powyższym Burmistrz Kożuchowa zarządzeniem ogłosił konkurs na kandydata 

na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK”                             

w Kożuchowie. Termin składania ofert określono na 20 czerwca 2014r. – wpłynęło 9 ofert. 

 

W dniu 01 lipca  2014 r. odbył się I etap konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie, w wyniku którego ze 

względów formalnych odrzucono 5 ofert. 

W dniu 08 lipca 2014 r. odbył się II etap konkursu na kandydata na stanowisko w/w instytucji 

kultury, w trakcie którego wysłuchano 4 kandydatów.  

 

Unieważnienie konkursu następuje w formie zarządzenia burmistrza.  


