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ZARZĄDZENIE NR 83/2015

wÓrrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Gminy Bańniczka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2OI5r., poz. 1515) oruz rozdz. 2, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

,u.o.'ądowych (Dz. U. z 2OI4 r. poz. 1202 z późn. zm.), zarządzam' co następuje:

s 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

w urzędzie gminy oraz stanowisko kierownika jednostki gminnej podejmuje Wójt.

$ 2. 1. Projekt opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy przed\<łada Wójtowi sekretarz

gminy.
ż.:wro, formularza opisu stanowiska urzędniczego oraz stanowiska kierownika jednostki

stanowi załączruknr 1 do zarządzenla.

$ 3. Nabór kandydatów przeprowadza 3-osobowa komisja rekrutacyjna kłŻdorazowo
powoływan a przez Wójta .

$ 4. 1. ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz stanowisko kierownika jednostki

,lrnięszciasię na okres' co najmniej 10 dni w Biuletynie Informacji Publicmej otaznatablicy
informacyjnej w lJrzędzie Gminy. ogłoszenie moŻnaumieśció dodatkowo w innych

miejscach.
2. ogloszenie o naborze na wolne stanowisko zawlęra;
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań związanychze stanowiskiem ,,xzędruczymzgodnie z opisem danego

stanowiska, zewskazaniem, które znich są niezbędne, a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadanwykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
3. Wzór ogłoszenia stanowi załączntknr2 do zarządzenia-

$ 5. 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być

irzyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne

stanowisko urzędnicze w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motyłvacyjny,
b) cv,
c) świadectwo pracy'
d) dyplomy potwierdzaj ące wykształcenie,
e) inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
f) kwestionariusz osobowy.

s 6. 1. Po upĘwie terminu do złoŻeniadokumentów komisja rekrutacyjna dokonuje ana|izy

źłozony ch aplikacj i po d względem spełnieni a wymo gów formalnych okre ślonych



w ogłoszeniu o naborze.
Listę kandydatów spełniających wymogi formalne vrnieszczasię w Biuletynie InformacjiPublicznej do momenfu ogios""niu ostatecznych wyników naboru.

;#::?#r:ej 
mowa w ust. I zawieraimiona i nazwiska kandydatów orazichmiejsce

3.Wz& listy stanowi załączniknr 2 do zarządzenia

$ 7' 1' Komisja rekrutacyjna w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowiskow Urzędzie ptzeprowadza selekcję końcową r.*ayo"to*, na którą składa się rozmowakwalifikacyjna.
2' Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych dowykonywania określonej pracy orńnaw1y'aru. u"'pol..a'iego kontaktu z kandydatemi weryfikacja info'rmacj i-iawłrtychw aplikacji. ' --^-

3 . Rozmowa kwalifi kacyjna poźwoli ńwniei zb ad,ać :
a) predyspozycje iumiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonaniepowierzonych obowiązków,
b) posiadanąwiedzę na ternat jednostki samorządu terytorialnego,

;'*:''::,'r- 
i zakres odpowiedzialności ,,u ,i*o*iJa"h ,ł1^o*^ych poprzedn io przez

d) cele zawodowe kandydata.

s 8' 1' Komisja rekrutacyjna przedstawia Wójtowi nie więcej niz 5 najlep szychkandydatów

:lfi:::J*ych 
wg spełnienia ptzez nich pozio-,, *y-ugan określonych w ogłoszeniu

2' wójt zavnera umowę o pracę z wybranym kandydatem wyłonionym w drodze wyboru.Przęd zawarciem Y"9*y o pracę kandydat ,oarńii*v jest przed łożyć, zaśvńadczenieo niekaralności i badania iekarskie.'

s 9' 1' Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji rekrutacyjn ej sporządza protokół .2. Protokół zawitera w szczegó\ności :
a) określenie stanowiska urzĘdnic zego,,naktóry był ptzeprowadzonynabór' Iiczbękandydatów oraz imiona, nazwiska i"adresy.i; *ię.."3;;5 kandydato* ur'...gowanych wgspełnienia przeznich wymagań określony.t' * ogłó.'"ni,, o nabotze,

Ł|ff"cję 
o zastosowanych metodacń i t".hfk;;h-";oru' uzasadnienie dokonanego

3.Wzot protokołu stanowi zaŁączruknr 4 do zarządzenia.

$ 1'0' 1' InlrmĄę o wyniku 
laboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnieniawybranego kandydata albo zakoń.'.rrńpro.edury naboru, w przypadku gdy w jego wynikunie doszło do zatrudni erua żadnego kandydata. ' - - -->

?. Informacja, o której mowa w p-kt L, zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowisk a utzędticzego,
c) imię i nazwisko wybranego kand{data oraz jegomiejsce zamieszkania,

f*afi:flenie 
dokonanego wyboru kandydń u'ruo *uruaoienie niezatrudnieni żadnego

3' Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przezokres, conajmniej 3 miesięcy.
4' Wzor ogłoszenia stanowi załączniknr 5 i 6 d,o zarządzenia.



I 5. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązatia stosunku pracy, mozliwe jest zatrudnienie na tym Samym stanowisku kolejnej
osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Przepisy ust 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

$ 11. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji
dołączone zostaną dojego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego
etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodtie z instrukcją
kancelaryjną,przez okres 2lat, anastępnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez
zainteresowanych.

$ 12. Traci moc zarządzenie nr I4l2005 Wójta Gminy Bartniczkaz dnia23 września2005 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędniczewUtzędzie Gminy Bartniczka.

$ t3. Znządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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