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Zarz~dzenie r 0050.9.2020 
W6jta GTiny Slubice 

z dnia 23 stytnia 2020 roku 

w spraWle: 	 powolania czlonkow ~omisji do przeprowadzenia naboru 
kandydatow na stanowisko urzt;dnicze w Urzt;dzie Gminy 

Siubice l 

Na podstawie art. 33 us't. 3 ust wy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.l) w zwi~zku z art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracown'l ach samorz~dowych (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1282) zarz~dzam, co nastypuje: 

§ 1 

Powolujy czlonkow komisji do przeprowadzenia naboru kandydatow 
na stanowisko urzydnicze ds. 1lanowania przestrzennego, zamowien 
publicznych, gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w Urzydzie Gminy 
Slubice, w nastypuj~cym skladzie: 

1) 	Barbara Kaminska - przt1wodnicz~ca komisji 
2) Marlena Skonieczna - sek1t tarz komisji 
3) Barbara Gorska - czlOtlek komisj i 
4) Martyna Czamecka - czlonek komisji 

1. Pracami komisji kieruje jej przew9dnicz~cy. 
2. Komisja dziala 	w okresie od uIP1ywu terminu do zlozenia dokumentow, 

okreslonego w ogloszeniu 0 t! aborze oznaczonym 112020, do czasu 
zakonczenia procedury naboru. 

3. W przypadku nieobecnosci niekt' rych czlonkow komisji podczas jej prac, 
komisja moze skutecznie wyk9nywac obowi~zki, 0 ile w jej pracach 
uczestniczy co najmniej trzech czlpnkow, w tym przewodnicz~cy. 

A. Pierwsze 	posiedzenie komisji \\1Yznaczam na dzien 27 stycznia 2020 r. 
o godz. 9°°, natomiast zakonczenile prac komisji ustalam najpozniej na dzien 
29 stycznia 2020 r. 0 godz. 15°°. 

§2 

1. Zadaniem komisji jest: 
1) 	zapoznanie siy z dokumen ami zlozonymi przez kandydata w celu 

porownania danych w nidl zawartych z wymaganiami formalnymi, 
okrdlonymi W ogloszeniu 0 l borze, 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 l poz. 1309, poz.lS71, poz. 1696 i poz. 1815. 
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2) 	sporz<1dzenie protokolu z przeprowadzonego naboru zawieraj<1cego 
wszystkie elementy wskazane w ustawie 0 pracownikach samorz<1dowych: 
a) za sporz<1dzenie protokolu odpowiedzialny jest sekretarz komisji, 
b) kopia ogloszenia 0 naborze i oryginaly dokument6w zgromadzonych 

w zwi<}Zku z prowadzonym naborem, stanowi<1 zal<1czniki do protokolu. 
2. Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja, ktorej 

sekretarz powiadamia telefonicznie kandydata spelniaj<1cego wymogi formalne 
ogloszenia 0 naborze, 

3. Rozmowa kwalifikacyjna rna na celu zbadanie ogolnej wiedzy kandydata 
na temat Gminy, poznanie Jego predyspozycji do wykonywania czynnosci 
na stanowisku objytym naborem oraz Jego perspektywicznych ce16w 
zawodowych. W wyniku rozmowy kazdy z czlonk6w komisji przydziela 
kandydatowi punkty. Komisja ustala og61n<1 sumy punkt6w uzyskanych 
przez kandydata. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporz<1dza 
protok61. Zal<1cznikiem do protokolu S<1 zestawienia punktow przyznanych 
przez czlonkow komisji kandydatowi. 

4. W charakterze obserwatora w 	rozmowie kwalifikacyjnej bydy 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<1dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


