
Zarz~dzenie r 0050.48.2020 

W6jta G 


z dnia 2 cze ca 2020 roku 


w SpraWle: 	 powolania CZIOnk6WJ kOmiSj i do przeprowadzenia naboru 
kandydat6w na kiero nicze stanowisko urz~dnicze w Urz~dzie 
Gminy Siubice 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 7]3) w zwi,!zku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz,!dowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1282) zarz'!dzam, co nastt(puje: 

§1 

Powolujt( czlonkow komisji do I przeprowadzenia naboru kandydatow 
na kierownicze stanowisko urzt(dnici e - Sekretarza Gminy w Urzt(dzie Gminy 
Slubice, w nastt(puj,!cym skladzie: I 

1) Renata Przyloga - prz~wodnicz,!ca komisji 

2) Ewa Robak - se~etarz komisji 

3) Barbara Gorska - czl~nek komisji 


1. Pracami komisji kieruje jej Przew~dnicz,!cy . 
2. Komisja dziala 	w okresie od uflywu terminu do zlozenia dokumentow, 

okreslonego w ogloszeniu 0 nabofze oznaczonym OR.2110.3.2020, do czasu 
zakonczenia procedury naboru. 

3. W przypadku nieobecnosci niektbrych czlonkow komisji podczas jej prac, 
komisja moze skutecznie wyk9nywac obowi,!zki, 0 ile w jej pracach 
uczestniczy co najmniej dwoch cz onkow, w tym przewodnicz,!cy. 

4. Pierwsze posiedzenie komisji znaczam na dzien 2 czerwca 2020 r. 
o godz. 14°°, natomiast zakoncze ie prac komisji ustalam najpoiniej na dzien 
8 czerwca 2020 r. 0 godz. 1530. 

§2 

1. Zadaniem komisji jest: 
1) 	zapoznanie sit( z dokument ; mi zlozonymi przez kandydatow w celu 

porownania danych w nicbJ zawartych z wymaganiami formalnymi, 
okreslonymi w ogloszeniu 0 j aborze, 

2) sporz,!dzenie 	 protokolu z przeprowadzonego naboru zawieraj,!cego 
wszystkie elementy wSkazane w ustawie 0 pracownikach samorz'!dowych: 

ja) za sporz,!dzenie protokolu odpowiedzialny jest sekretarz komisji, 
b) kopia ogloszenia 0 naborze i oryginaly dokumentow zgromadzonych 

w zwi,!zku z prowadzony~ naborem, stanowi,! zal,!czniki do protokolu. 
I 



2. Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja, kt6rej 
sekretarz powiadamia telefonicznie kandydat6w spelniaj~cych wymogi 
formalne ogloszenia 0 naborze. 

3. Rozmowa kwalifikacyjna rna na celu zbadanie og6lnej wiedzy kandydat6w 
na temat Gminy, poznanie Ich predyspozycji do wykonywania czynnosci 
na stanowisku obj((tym naborem oraz perspektywicznych ce16w zawodowych. 
W wyniku rozmowy kazdy z czlonk6w komisji przydziela kandydatom punkty. 
Komisja ustala og6ln~ sum(( punkt6w uzyskanych przez kandyd6w. 
Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporz~dza protok61. 
Zal~cznikiem do protokolu s~ zestawienia punkt6w przyznanych 
przez czlonk6w komisji kandydatom. 

4. W charakterze obserwatora w rozmowie kwalifikacyjnej b((d(( uczestniczyl 
osobiscie. 

§3 

Komisja nie dokonuje wylonienia kandydata, jezeli nie spelnia On warunk6w 
okreslonych w ogloszeniu 0 naborze. 

§4 

1. 	 Decyzja 0 zatrudnieniu kandydata wylonionego w wyniku naboru naleZy 
do W6jta. 

2. 	 Od decyzji W6jta nie przysluguje odwolanie. 

§5 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


