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                                                                          	Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                          	Nr  958/163/III/2008 z dnia  15.05.2008 r. 

R E G U L A M I N
KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA
TEATRU ROZRYWKI W CHORZOWIE

§ 1.
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.
§ 2.
Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym lub pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym czy faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
§ 3.
Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy dotyczącej prac komisji.

§ 4.
1. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Sprawdzenia formalnej zgodności ofert z wymogami zawartymi w ogłoszeniu dokonuje dyrektor Wydziału Kultury, wypełniając dla każdej oferty formularz stanowiący załącznik      do niniejszego regulaminu oraz sporządzając wykaz kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Wykaz kandydatów, o którym mowa w pkt. 2, akceptuje resortowy członek Zarządu Województwa Śląskiego.
4. W razie stwierdzenia braków formalnych w złożonej ofercie kandydat jest zobowiązany     do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 
5. Oferta nie zostanie dopuszczona do procedury konkursu w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) braków formalnych, jeżeli ich nie usunięto w terminie.

§ 5.
1. Do zadań komisji należy określenie kryteriów oceny przydatności kandydatów                 oraz przeprowadzenie postępowania konkursowego.

2. Komisja jest władna podejmować decyzje w obecności 2/3 członków w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji.

3. Procedura przeprowadzenia postępowania:
1/ członkowie komisji otrzymują listę nazwisk wraz z ofertami tych kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie,
2/ kolejność rozmów z kandydatami ustala się w porządku alfabetycznym,
3/ komisja określa kryteria oceny kandydatów i zgodnie z nimi formułuje 	jednakowe pytania dla każdego z kandydatów,
4/ komisja określa zasady, według których ustala listę kandydatów spełniających   	kryteria,
5/ przewodniczący komisji sprawdza tożsamość kandydatów, co stwierdza się odpowiednim zapisem w protokole,
6/ kandydaci przedstawiają się, a następnie udzielają odpowiedzi na zadane pytania,
7/ po wysłuchaniu poszczególnych kandydatów członkowie komisji wypełniają karty ocen według punktacji ustalonej dla każdego z kryteriów,
8/ głosowaniu poddawane są kandydatury tych osób, które u więcej niż połowy składu komisji uzyskały status spełniających kryteria naboru,
9/ każdy członek komisji dysponuje jednym głosem,
10/ głos jest ważny, jeśli wybór “za” dotyczy co najwyżej jednego kandydata,
11/ konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów “za”,
12/ w przypadku gdy taką samą największą liczbę głosów “za” otrzymało dwóch lub więcej kandydatów komisja przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego te osoby jako równorzędne do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający informacje o przebiegu obrad            i podjętych ustaleniach. Protokół podpisuje przewodniczący i osoba sporządzająca protokół.

5. Komisja kończy działalność po przekazaniu wyników postępowania konkursowego wraz     z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Śląskiego.

6. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki wszystkich kandydatów komisja przekazuje Zarządowi Województwa Śląskiego odpowiedni wniosek i ulega rozwiązaniu.

§ 6.
Osoby biorące udział w postępowaniu mają prawo do wniesienia na piśmie odwołania            do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu           w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku postępowania konkursowego. Odpowiedź po zbadaniu sprawy winna być udzielona w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.

§ 7.
Decyzję o powołaniu zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie	 lub o ponownym ogłoszeniu konkursu podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 8.
Obsługę komisji przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


