Zarządzenie Nr 5120|5
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 19 stycznia201.5r.
W sprawie:prowadzeniazasadnaboruna wolne stanowiskapracywlJrzędzie
Gminy w Że\azkowie.
Na podstawieart.33 ust.2 ustawyz dnia8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym(Dz. U. 1990Nr 16,poz.95z poźn.nn.) w mviąAu z art.11, 12ust.1
oraz art.I3ustawyz dnia21 listopada2008r. Nr 223, poz. 1458z pói. zm.).
Zarządzam' co następuj e:

$ 1.

Wprowad zam zasady naboru na wolnę stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Żelazkowie na podstawie Regulaminu, który stanowi załącntiknr 1 do
nini ejszego zar ządzenia.

$2.

Treśćzarządzeniapodlega podaniu do publicznej wiadomościw Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żelazkowie oraznatablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Żelazkowie.

$3.

Zarządzeniewchodziw Ęcie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia nr 5/2015
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 19 stvcznia 2015 r.
RBGULAMIN
URZĘDNICZE

NABORU NA WOLNE STANOWISKA
w URZĘDZII. GMINY Żnl'nzrcow

Celem regulaminujest ustaleniezasadzatrudnianiana stanowiskaurzędni cze,w
tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,w oparciu o otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowiskapracy. Regulamin określa
szczegółowezasady zatrudnianiapracowników w Urzędzie Gminy w
Że|azkowie.
Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnejpodejmuje Wójt Gminy
Żelazków opierając się na informacjach przek azanych przez kierowników
referatów.
Rozdział I
Formalne krvteria doboru kandvdatów
J J

$ 1.

1. Kandydata na stanowiska urzędnicze wyłania się w drodze naboru.
2. Nabór ma charakterotwartyi odbywa się na podstawieniniejszego
regulaminustworzonegow oparciu o obowiązująceprawo samorządowe.
3. ogłoszenie o naborze winno zamieszczone:
- 'i niut.tynie Informacji Publicmej Urzędu Gminy Zelazkow
- na tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy w Żelazkowie
Rozdział II
Komisja konkursorva

$2.
przeprowadzenianaboru
powofuje3
1. W celu
Wójt Gminy ŻeIazkow

osobowąkomisję konkursową
2. Imienny składkomisji konkursowejokreślonyzostanie prze Wójta Gminy
zarządzeniem.
3. Członkiemkomisji nie moze być osobaprzystępującado konkursu albo
będącamałzonkiemtakiej osobyjej krewnym lub powinowatym,albo
pozostającawobec niej w takim stosunkuprawnym lub faktycznym,ze
moŻeto.budzićuzasadnionewątpliwości,co do jej obiektywizmui
bezstronności.
Jezeli okolicznościte zostanąujawnionępo powołaniu
komisj i, organizatorniezwłocmie Wznacza inną osobę z zachowaniem
trybu dla powoł'aniategoczłonka

$3.
pracepo upływie
1. Komisjapowinnarozpocząc
terminuzgł.oszen

zawarĘchw ogłoszeniu.
2, Pracąkomisjikierujejej przewodniczący.
W Przypadkunieobecności
przewodniczące
go pracąkomisji kieruje j egozastępca.
3. Komisjaprowadzikonkurs,jezeli w jej posiedzeniubierzeudział',
co
najmniej2l3 człorkówkomisji.
4. KomisjapodejmujeuchwĄ mvyl<ł.ąwiększościągłosów'
w głosowaniu
jawnym.
5. Przewodniczący
komisjima prawo odroczyćkonkursw szczególnie
uzasadnionychwypadkach(np.chorobakandydatalub członków
komisji).
6. Postępowaniekonkursoweprzeprowadzasię takżew przypadku
zgjoszeniasięjednegokandydata.
7. Jeźzeli
do konkursunie zgłosisięzadenkandydat,komisjastwierdzato w
protokoleposiedzenia.
$4.
Do zadańkomisji naleĄ:
1. określenie
kryteriówocenyprzadatności
kandydata.
2. Przeprowadzentepostępowaniakonkursowego.
3. Sporządzenieprotokołówz posiedzeńkomisji.
4. PrzekarYwaniewyników konkursuwraz z jego dokumentacją
orsanizatorowi.
RozdziałIII
Tryb przeprowadzenianaboru.

$s.
Nabórw za|eŻnoJ.i
komisjiiaz'eaie pi"p'o*uJ'ony jednolub
"a'ustaleń
dwuetapowo.
Pierwszy etap obligatoryjny:
1. Komisja rozpoczynapostępowaniekonkursoweod określeniakryteriów
oceny prry datnościkandy data.
2. Komisja sprawdza, C4 oferty zostaĘ zt'oŻonęw tęrminie i zawienją
wszystkie wskazane w ogłoszeniuo konkursie dokumenty otaz cry z
dokumentów wynika, ie kandydatspełniawymaganiakwalifikacyjne
określonew ogłoszeniu.
po terminie,oferty niezawierającewszystkich
3. 3. oferty zł'oŻone
dokumentów oraz oferty,z których wynika' ze kandydatnie spełnia
wymagań kwalifikacyjnych podlegająodrzuceniu,a kandydaci nie są
dopuszczenido dalszegopostępowaniakonkursowego.

Drugi etap fakultatYwnY:
t. fomis;a przeprowadzarozmowykwalifikacyjne zkandydatami ( w
po."ądko a\fabeĘ cznym) obejmujące: wysfuchanie wystąpień
p.'.d'tu*ienie koncepcji pracy na stanowiskuurzędnikaoraz odpowiedzi
''u pytunia komisji pozwa\ająceustalić posiadanie przezkandydatów
kwalifikacje do pracy na danym stanowisku'
2. Komisja dokonujemerytorycznejoceny wystąpieńkandydatow.
Rozdział IV
Zasady wyłaniania kandydata na stanowisko urzędnika

I.

2.
3.

4.

$6.
dokonuje merytorycznej oceny kandydatów
komisji
z
czł.onkow
Kaidy
wedfug kryeriów oceny przydatnościkandydata na określonestanowisko
* opńi.' o przedstawionedokumenty oruz prz! alternatywie drugiego
etapuw opaiciu udzielane odpowiedzinapytania komisji. Przyznając
punkty *ikuli od 1 (ednego) do 5 (pięciu)w kazdym kryterium.
Zawybranego uznajó się kandydata,ktory w wyniku głosowaniauzyskat
najvtyŻsząIiczbę moz l i wych do uzy skani a punktów.
W przypadku uzysk aniaprzez kandydatów równej ilościpunktów,
komisja przeprow adza jiwne głosowanie.Kaidemu z członków komisji
przystugujejiden głos.Konkurs jest rozstrrygnięty,jeielijeden z
kandydatów uzyskałwiększ ąIiczbę głosów.
Przevtodniczącykomisji przedstawia wyniki konkursu kandydatom
po jego rozstrzygnięciu.
bezpośrednio

$7.

W razie stwierdzeniaprzezkomisję nieprrydatnościna konkretne wolne
stanowiskow urzędzió Gminy Ze|azków wszystkich kandydatów,bądźnie
rczstrrygnięcia konkursu, komisja rvtróci się do Wójta Gminy z wnioskiem o
ponowne ogłoszeniekonkursu.
Rozdział V
Uwagi końcowe

$8.

1. Zprackomisji i przebiegugłosowaniasporządzasię protokół,który
po-zakończeniuprac podpisują wszyscy członkowie
bezpośrednio
kryteria oceny
komisji. Do piotokofu dotącza s\ędokumentokreślający
ci kandy data.
prry datnoś
2. Członkowkomisji obowiązujezachowanietajemnicy słuzbowej
dotyczącepracy komi sji.
3. Członkowiekomisji *.'o''ąswoje zastrzezen\adotyczącęprac komisji do
protokołu.

komisja
niniejszym,,regulaminem"
4 . W sprawachnieuregulowanych

ci ą
os owanie zwyl<ł.ąwi
dokonywac b ędzier ozstrry gnięć poprzez gł.
ększoś
jawnym.
głosów,w głosowaniu
pracownika.
5 . Komisjaulegarozwianiuz dniemzatrudnienia

