
Zarzlldzenie k r 0050.65.2019 
Wojta G~iny Siubice 

z dnia 4 lif ca 2019 roku 

w SpraWle: 	 powoJania czlonkow Ikomisji do przeprowadzenia naboru 
kandydatow na stan wisko urzttdnicze w Urzttdzie Gminy 
Slubice 

Na podstawie art. 33 ust. 3 us awy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 5 6) w zwiqzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. 0 pracownikac samorzqdowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1260 ze zm. 1) zarzqdzam, co nastypu e: 

§1 

Powolujy czlonkow komisji do przeprowadzenia naboru kandydatow na 
stanowisko urzydnicze ds. orga'zacyjnych w Urzydzie Gminy Slubice, 
w nastypujqcym skladzie: 

1) Barbara Kaminska - pr ewodniczqca komisji 
2) Agata Gosciniak - se retarz komisji 
3) Barbara Gorska - cz onek komisji 
4) Nikola Ostrowska - cz~onek komisji 

1. Pracami komisji kieruje jej Prze'f0dniczqcy. 
2. Komisja dziala w okresie od plywu terminu do zlozenia dokumentow, 

okreslonego w ogloszeniu 0 naborze oznaczonym 112019, do czasu 
zakonczenia procedury naboru. 

3. W przypadku nieobecnosci ni~torYCh czlonkow komisji podczas jej prac, 
komisja moze skutecznie wy onywac obowiqzki, 0 ile w jej pracach 
uczestniczy co najmniej trzech zlonkow, w tym przewodniczqcy. 

4. Pierwsze 	 posiedzenie komisj' wyznaczam na dzien 5 lipca 2019 r. 
o godz. 9°°, natomiast zakoncz nie prac komisji ustalam najpozniej na dzien! 
10 lipca 2019 r. 0 godz. 9°°. 

§2 

1. Zadaniem komisji jest: 
1) 	zapoznanie siy z dokum tami zlozonymi przez kandydatow w celJ 

porownania danych w n ch zawartych z wymaganiami formalnymi!, 
okreslonymi w ogloszeniu naborze, 

I zmiany ustawy opublikowanoa w Dz. U. z 2 18 r. poz. 1669. 



2) umieszczenie na stronie BIP listy kandydat6w, kt6rzy spelniaj'l 
wymagania formalne okreslone w ogloszeniu, 0 kt6rym mowa w § 1 
ust. 3, i wyrazili zgody, 

3) dokonanie koncowej selekcji kandydat6w, kt6ra w zaleznosci od ich 
liczby ustalonej zgodnie z pkt 2, poprzedzona zostanie testem 
kwalifikacyjnym i rozmow'l kwalifikacyjn'l przy liczbie wiykszej niz piye 
os6b lub rozmow'l kwalifikacyjn'l przy liczbach os6b znajduj'lcych siy w 
przedziale od jeden do piyciu w1'lcznie, 
a) test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejytnosci 

niezbydnych na stanowisku pracy. Test zawiera od osmiu do dwunastu 
pytan z zakresu ustaw: 0 samorz'ldzie gminnym, 0 pracownikach 
samorz'ldowych, Kodeksu postypowania administracyjnego, 
o utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach, 0 postypowaniu 
egzekucyjnym wadministracji i prawo ochrony srodowiska. 
Maksymalna liczba punkt6w mozliwa do uzyskania zostanie okreslona 
w tescie. Trese pytan oraz odpowiadaj'lc'l im maksymaln'l ilose 
punkt6w proponuje komisja. Trese pytan/zadan testowych podlega 
zatwierdzeniu przez W6jta. Test nie jest upubliczniany. Testy 
podlegaj'l sprawdzeniu i ocenie przez kazdego czlonka komisji. 
Potwierdzeniem wykonania czynnosci sprawdzenia jest zlozenie 
podpis6w przez czlonk6w komisji, 

b) 	wskazania kandydat6w, z kt6rymi przeprowadzona zostanie rozmowa 
kwalifikacyjna; rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie z 
kandydatami, kt6rzy uzyskaj'l co najmniej 50% maksymalnej liczby 
punkt6w mozliwych do uzyskania w tescie. Termin rozmowy 
kwalifikacyjnej moze bye wyznaczony w tym samym dniu, w kt6rym 
przeprowadzono test, 

c) 	 rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zbadanie og6lnej wiedzy 
kandydata na temat Gminy, poznanie Jego predyspozycji do 
wykonywania czynnosci na stanowisku objytym naborem oraz Jego 
perspektywicznych cel6w zawodowych. W wyniku rozmowy kazdy z 
czlonk6w komisji przydziela kandydatowi punkty. Komisja ustala 
og6ln'l sumy punkt6w uzyskanych przez kandydat6w. Z przebiegu 
rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporz'ldza protok61. Za1'lcznikiem 
do protokolu S'l zestawienia punkt6w przyznanych przez czlOnk6w 
komisji poszczeg61nym kandydatom, 

d) 	w charakterze obserwatora w rozmowach kwalifikacyjnych bydy 
uczestniczyl osobiscie, 

e) termin 	 przeprowadzenia testu, odbycia rozm6w kwalifikacyjnych 
ustala Komisja, kt6rej sekretarz powiadamia telefonicznie kandydat6w 
spelniaj'lcych wymogi formalne ogloszenia 0 naborze, a w przypadku 
rozm6w kwalifikacyjnych - wymogi niniejszego zarz'ldzenia, 



•
• 
4) 	sporz,!dzenie protokolu z przeprowadzonego naboru zawieraj,!cego 

wszystkie elementy wskaz~ne w ustawie 0 pracownikach 
samorz,!dowych, I 
a) za sporz,!dzenie protokolu odr owiedzialny jest sekretarz komisji, 
b) kopia ogloszenia 0 naborze ~ oryginaly dokument6w zgromadzonych 

w zwi,!zku z prowadzonym naborem, stanowi,! zal'!czniki do 
protokolu. 

§3 

Komisja nie dokonuje wylonienia k ndydata, jezeli zaden z kandydat6w nie 
spelnia warunk6w okreslonych w ogl szeniu 0 naborze lub zaden z kandydat6w 
nie przeszedl pomyslnie etapu selekcj koncowej. 

§4 

1. 	 Komisja przedstawia W6jtowi wy iki naboru. 
2. 	 Decyzja 0 zatrudnieniu kandydata wylonionego w wyniku naboru naleZy do 

W6jta. 
3. 	 Od decyzji W6jta nie przysluguje dwolanie. 

§5 

1. 	 Informacjy 0 wynikach nab0t, upowszechnia siy w BIP oraz na tablicy 
ogloszen przez okres co naj niej trzech miesiycy. Dotyczy to r6wniez 
przypadku, gdy nie doszlo do atrudnienia zadnego kandydata. 

2. 	 lezeli stosunek pracy OSObY~YIOniOnej w drodze naboru ustal w ci,!gu 
trzech miesiycy od jego na . ,!zania, mozliwe jest zatrudnienie na tym 
stanowisku kolejnej oso y sposr6d najlepszych kandydat6w 
wymienionych w protokole z !ego naboru. 

§6 

Zarz,!dzenie wchodzi w,zycie z dnie podpisania. 

111'"' •. 


