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UCHWAŁA NR 414/IX/2022

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej Powiatu 
Now otarskiego - Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 16 ust. 1,2 i 3d ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 194 z późn. zm.), §3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora instytucji kultury (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 724) 
związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 
2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie 
kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1289) Zarząd Powiatu Nowotarskiego postanawia co następuje:

w

§1

1.Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce - Zdrój.

2.Treść informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Informacja, o której mowa w §1 ust. 2 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Nowotarskiego.

§3

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu podana zostanie do wiadomości pracownikom 
Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej 
i Bezpieczeństwa oraz Dyrektorowi Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój.

§5 iWĄMirr
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krzysztoi U*ber
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Załącznik do 

Uchwały Nr 414/1X/2022 

Zarządu Powiatu Nowotarskiego 

z dnia 6 września 2022 roku roku

Zarząd Powiatu Nowotarskiego 

informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej 

Powiatu Nowotarskiego 

Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

1. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu nastąpi do 28 lutego 2023 roku.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 11 sierpnia 2023 

roku.

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

1) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru Lalek 

„Rabcio" w Rabce-Zdrój,

2) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Nowotarskiego,

3) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub w jego 

elektronicznym wydaniu,

4) co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub w jego internetowym 

wydaniu

5) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania 

instytucji - Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój a w uzasadnionym przypadku

w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

BT STA

Krzysztof Faber


