
Uchwała Nr 163/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022r. 

 

w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz 

§ 3 ust. 3 pkt 2 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) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości oraz pracownikom instytucji kultury 

informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Treść tej informacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 
Informacja o której mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej (www.stciechanow.bip.org.pl) oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

 
§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski  

 

 

 

http://www.stciechanow.bip.org.pl/


        Załącznik do Uchwały Nr 163/2022 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

   z dnia 15 listopada 2022 r. 

 

 

 

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej                               

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3d z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                            

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz §  3. ust. 3 

pkt 2 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), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje, że zamierza 

ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: 28 listopada 2022 roku. 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 28 luty 2023 roku. 

 

 

STAROSTA 

 /-/ Joanna Potocka-Rak 

 

 

 

 

 


