
Uchwała Nr 171/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 24 listopada 2022 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

 

Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                       

o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 2 ustawy z dnia 27 

czerwca1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz.1479 ze zm.), art. 16 ust. 2 i ust. 3e 

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

kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.), rozporządzenia Ministra Kultury                           

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie  konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019r. poz. 724) oraz 

działu I pkt 34 wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie 

kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 

lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.1298), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

 

§ 2. 

Kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora, wymagane kwalifikacje 

umiejętności i kompetencje jakie ma posiadać kandydat oraz termin rozpoczęcia                   

i przewidywany termin zakończenia postepowania konkursowego określa ogłoszenie 

o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w: 

1) Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 

Krasińskiego w Ciechanowie oraz na jej stronie internetowej; 

2) Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz 

na stronie internetowej; 

3) Dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym; 

4) Dzienniku o zasięgu regionalnym; 

5) Dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z działalnością instytucji 

kultury. 

  

 

 



§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

F 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


