PB.2111.1.2021

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z POSTĘPOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO
PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA TEATRU LALEK „RABCIO" W RABCE-ZDRÓJ
Z DNIA 12.05.2022 R.

1. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatm Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój

przeprowadzony został przez Komisję Konkursową w niżej wymienionym składzie,
powołaną Uchwałą Nr 56m/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 lutego 2022

r. w sprawie powołania Komisji Konkusowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Teatni Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój :

1 ) Pan Karol Skrzypiec -Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Przewodniczący Komisj i ;

2) Pan Tomasz Rajca -Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego -członek Komisji;
3) dr. Joanna Gronkowska -Skarbnik Powiatu Nowotarskiego -członek Komisji;

4) prof. dr hab. Waldemar Wolański - Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego -członek Komisji;

5) Pan Amdrzej Wierdak - Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członek Komisj i ;

6) Pan Piotr Serafin - Przedstawiciel załogi Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój członek Komisji;

7) Pani Teresa Borowska-Gacek - Przedstawiciel załogi Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-

Zdrój -członek Komisji;

8) Pani Monika Szela - Przedstawiciel stowarzyszeń zawodowych lub twórczych członek Komisj i;

9) Pani Lucyna Kozień - Prz6dstaiviciel st;warzyszeń zawodowych lub tw'órczych członek Komisji.

2. W wyniku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej Powiatu

Nowotarskiego Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój stanowiące załącznik do Uchwały
Nr 632AKII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia s grudnia 2021 r. w sprawie

ogłoszenia konkusu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucj

stycznej Powiatu

Nowotarskiego -Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój, oferty na ww. stanowisko złożyły
2 osoby:

1) Pani Krystyna Kachel,

2) Pan piotr Męderak.

3. W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbył się 1 etap postępowania konkusowego, na którym
dokonano oceny zgodności złożonych ofert z wymogami fomalnymi, określonymi

w ogłoszeniu o konkusie na ww. stanowisko pracy. Decyzją Komisji Konkusowej do 11
etapu postępowania konkusowego zostały dopuszczone obydwie osoby, które złożyły

ofertę konkusową tj . :
1) Pani Krystyna Kachel,

2) Pan piotr Męderak.

4. W dniu 12 maja 2022 roku odbył się 11 -gi etap postępowania konkursowego polegający
na:

1)

prezentacji przez kandydatów autorskiego programu realizacji zadań

w zakresie

bieżącego fimkcjonowania i rozwoju Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój ,

2)

przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami w przedmiocie złożonych przez nich

programów, o których mowa w pkt 1 sprawdzeniu czy kandydat spełnia wymagania

przyjęte

Uchwałą m 2 Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na

kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnia
12.05.2022 r.

5. Prezentacje i rozmowy indywidualne z kandydatami odbyły się w kolejności alfabetycznej
i zostały poprzedzone sprawdzeniem przez Przewodniczącego Komisji tożsamości

każdego z kandydatów.

6. Po przeprowadzonej rozmowie indywidualnej z kandydatami .odbyła się dyskusja

członków Komisj i Konkusowej nad poszczególnymi kandydatami.

7. Przewodniczący Komisji Konkusowej przeprowadził głosowanie członków Komisji

Konkursowej pizy zastosowaniu imiennych kart do głosowania, (oryginały 9 kart do
głosowania - stanowią załącznik m 3 do protokołu z 11 etapu postępowania Komisji

Konkusowej do przeprowadzenia konkusu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru

Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnia 12 maja 2022 roku), podczas którego poszczególni
kandydaci uzyska]i następującą ilość głosów:

1) Pani Krystyna Kachel

- 2 głosy,

2) Pan piotr Męderak

- 4 głosy.

Znak „X" obok pozycji „żaden z kandydatów" postawiono na 3 kartach do głosowania.

Liczba głosów nieważnvch z powodu postawieria znaku ,X" przy więcęj niż jednej pozycji
lub niepostawienie znaku ,J(" przy Żadnej z pozycji wynosi 0 głosów.
-8. Z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów

członków Komisji, Przewodniczący Komisji zarządził drugie głosowanie. Zgodnie z § 10

ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Konkusowej drugie glosowanie dotyczyło dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, ze względu na złożenie ofert przez
2 kandydatów i dopuszczenie przez Komisję tych osób do 11 etapu postępowania

konkusowego głosowanie odbywa się pomiędzy tymi dwoma osobami.

9. Przelicze`nie głosów przez Przewodniczącego Komisji Konkusowej. W wyniku drugiego
głosowania poszczegó]ni kandydaci uzyskali następującą i]ość glosów:

1) Pani Krystyna Kachel

`

-2 głosów,

2) Pan piotr Męderak

-4 głosów.

Znak „X" obok pozycji „Żaden z kandydatów" postawiono .na 3 kartach do głosowania.

Liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" przy wi'ęcej niż jednej
pozycji lub niepostawienie znaku`„X" 'przy żadnej z pozycji wynosi 0 głosów.

(Oryginaly 9 kart z drugiego glosowania stanowią zalącznik nr 4 do protokołu z 11 etapu

postępowania Komisji Konkusowej do przeprowadzenia konkusu na kandydata na
stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnial 2 maja 2022 roku.)

10. Z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów

człoriowKomisji,PrzewohiczącyKomi:i#ził
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osowanie.
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Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji drugie głosowanie dotyczyło dwóch

kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów, ze względu na złożenie ofert przez 2
kandydatów i dopuszczenie przez Komisję tych osób do 11 etapu postępowania konkursowego

głosowanie odbywa się pomiędzy tymi dwoma osobami.

W wyniku trzeciego glosowania poszczegó]ni kandydaci uzyskali następującą ilość
głosów:

3) Pani Krystyna Kachel

- 2 głosy,

4) Pan piotr Męderak

- 4 głosy.

Znak „X" obok pozycji „Żaden z kandydatów" postawiono na 3 kartach do głosowania.

Liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" przy więcej niż jednej
pozycji lub niepostawienie znaku „X" przy żadnej z pozycji wynosi 0 głosów.

(Oryginaly 9 kart z trzeciego głosowania stanowią zalącznik nr 5 do protokołu z 11 etapu

postępowania Komisji Konkusowej do przeprowadzenia konkusu na kandydata na
stanowisko dyrektora Teatm Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnial 2 maja 2022 roku.)

11. Z uwagi na ft]st, iż Żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większQści głosów

członków Komisji, Przewodniczący po odbyciu się trzech głosowań zgodnie z §11

Regulaminu ogłosił, że konkurs pozostaj e nierozstrzygnięty.

12. Komisja Konkusowa przeprowadziła konkurs

zgodnie z zasadami

określonymi

w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata

na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój będącym załącznikiem
do Uchwały Nr 633/XII/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z. dnia 08.1.2.2021 r.

w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do przepro*adzenia konkusu na
kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój .

13. Wyniki konkursu oraz dokumentacja konkusowa zostaną przekazane Zarządowi Powiatu
Nowotarskiego, który podejmie decyzję w sprawie powołania kandydata na stanowisko

dyrekoraTeatmLa]ek„RabcłowRabce4Zdrojfl
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14. Komisja Konkusowa nie wnosi uwag do niniejszego protokołu końcowego jak również
do przebiegu całego postępowania konkusowego.

15. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół końcowy zakończono.

Załączniki do protokołu:

1) Protokół z 1 etapu postępowania Komisji Konkusowej do przeprowadzenia konkusu
na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnia
27.04.2022 r. wraz z załąc2nikami;

2) Protokół z 11 etapu postępowania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkusu

na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdrój z dnia
12.05.2022 r. wraz z załącznikami.

Protokól sporządzil:

`"T\S " i`Ą"N"QW\"
(Imię i nazwisko -protokolanta Komisji Konkursowej)

Podpisy czlonków Komisji Konkursowej :

1 ) Pan Karol Skrzypiec

2) Pan Tomasz Rajca

3) dr. Joanna Gronkowska

4) prof. dr hab. Waldemar Wolański
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5) Pan Amdrzej Wierdak

6) Pan Piotr Serafin

7) Pani Teresa Borowska-Gacek

8) Pani Monika Szela

9) Pani Lucyna Kozień

