
Uchwała nr 1238/349/VI/2022 

Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 12.07.2022 r. 

 

w sprawie  

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 612/324/VI/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego poprzez zmianę Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Regulaminu i harmonogramu pracy komisji konkursowej 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego 

 

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 16 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz 
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 poz. 724)  

 

Zarząd Województwa Śląskiego 

uchwala 

§ 1. 

 

Podejmuje się podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 612/324/VI/2022 
z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego poprzez zmianę Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego stanowiącego załącznik nr 1 oraz Regulaminu i harmonogramu 
pracy komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego stanowiącego załącznik nr 2 w ten sposób, że: 

1. w Ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego w części VI – Informacje dodatkowe pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 120 dni od daty upływu terminu składania 
wniosków”, 

2. w Regulaminie i harmonogramie pracy komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego § 7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 
„Zakończenie pracy komisji i sporządzenie protokołów, o których mowa w § 6 nastąpi w ciągu 120 dni od 
daty upływu terminu składania ofert.”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa  - …………………………… 

 

 

Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa  - …………………………… 

 

    

Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa  - …………………………… 

 

    

Izabela Domogała 

 

 

Beata Białowąs 

- Członek Zarządu Województwa  

 

 

- Członek Zarządu Województwa  

-  

 

 

- 

…………………………… 

 

………………………… 

 

    

 


