
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 83/10/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 29 października 2021 r.

w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  Dyrektora
instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1372  i  1834),  art.  16  ust.  1  ustawy  z  dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2020 r.  poz.  194)  oraz § 22 ust.  1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta
Lublin  z dnia  21  grudnia  2018 r.  w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
29 października 2021 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko  Dyrektora  instytucji  kultury
pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin. 

§ 2

Warunki  przystąpienia  do  konkursu  oraz  wymagania,  jakie  muszą  spełniać
kandydaci  na  stanowisko  Dyrektora  instytucji  kultury  pn.  Dzielnicowy Dom Kultury
„Węglin”, określa Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego ustalam na dzień wejścia w życie
zarządzenia.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi  w ciągu
50 dni od końcowego terminu składania ofert.

§ 4

Treść  Ogłoszenia  o  konkursie  zostanie  zamieszczona  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej  Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (https://biuletyn.lublin.eu/ddkweglin)
oraz  na  stronie  internetowej  Dzielnicowego  Domu  Kultury  „Węglin”
(https://ddkweglin.pl/),  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin
(https://bip.lublin.eu/)  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Lublin
(https://lublin.eu/kultura/),  w  dzienniku  o  zasięgu  regionalnym (Dziennik  Wschodni)
oraz  w  dwóch  serwisach  internetowych  (https://pracujwkulturze.nck.pl/,
https://menedżerkultury.pl/).
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§ 5

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na  stanowisko  Dyrektora  instytucji  kultury  pn.  Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Węglin”,
a  także  ustalenie  szczegółowego  regulaminu  pracy  tej  komisji,  nastąpi  odrębnymi
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin. 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Lublin.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Kultury,
Sportu i Partycypacji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

  (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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