
   Zarządzenie nr  208 /WiP/2022
  Prezydenta Miasta Słupska

  z dnia  17 marca 2022 r.

W  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Polskiej  Filharmonii
Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020 r. poz. 194) a także § 4 ust. 1-
3  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  12  kwietnia  2019  r.  w
sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz.
724) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica
im. Wojciecha Kilara.

                                                                        § 2.
Wymagania  kwalifikacyjne  oraz  formalne  kryteria  wyboru  kandydata  na  stanowisko  dyrektora
Polskiej  Filharmonii  Sinfonia  Baltica  im.  Wojciecha  Kilara  określa  ogłoszenie  o  konkursie,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                        § 3.
Treść  ogłoszenia  o  konkursie  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Polskiej
Filharmonii  Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,  w Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu
Miejskiego  w  Słupsku  oraz  na  stronach  internetowy  ww.  podmiotów.  Dodatkowo  ogłoszenie
publikuje  się  w  jednym  dzienniku  regionalnym  oraz  jednym  dzienniku  ogólnokrajowym  oraz
w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

                                                                        § 4.
Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o konkursie.

                                                                        § 5.
Oferty  należy  składać  na  adres  wskazany  w  załączniku  do  niniejszego  zarządzenia  do  dnia
26 kwietnia 2022 r.

                                                                        § 6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Współpracy i Promocji.

                                                                        § 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Z up. PREZYDENTA
                                                                                                     MIASTA SŁUPSKA
                                                                                                           Marta Makuch
                                                                                              ZASTĘPCA PREZYDENTA



Uzasadnienie:

1. Przedstawienie istniejącego stanu w sprawie, która ma być normowana.
Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, kandydata na stanowisko dyrektora instytucji,
która znajduje się na liście Ministra Kultury, a takową jest samorządowa instytucja kultury –
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, wyłania się w drodze konkursu.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia zmiany. 
Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie
organizacji i trybu przeprowadzania konkursu  na kandydata na stanowisko dyrektora
instytucji kultury ogłasza właściwy organizator, w tym przypadku Miasto Słupsk, w imieniu
którego występuje Prezydent Miasta. 
Z uwagi na fakt, że z dniem 31 sierpnia 2022 roku wygasa umowa pełniącego obowiązki
dyrektora  Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara ogłoszenie konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora tej instytucji jest zasadne. 

3. Wykazanie przewidywanych skutków finansowych i wskazanie źródeł finansowania
Koszt ogłoszenia w prasie, tj.  w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i jednym
dzienniku o zasięgu regionalnym wynosi około 1400 zł.
Środki finansowe pozostające w dyspozycji Wydziału Współpracy  i  Promocji (dz. 921
rozdział 92105 § 4300).


