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w sprawiepowołania
Komisji KoŃursowej
Na podstawieań'3a ustawyz dnia22 marcal9990 o pracownikach
samorządowych
(Dz U.
1990,Nr 2l, poz' |24 z późn.zm'),zarządzasięco następuje:
s l' Powofujęsię KomisjęKonkursowązwanadalejKomisją do przeprowadzenia
konkursuna obsadęwolnegomiejscapracyw UrzędzieMiejskimw Małomicach- Inspekor
ds.pozyskaniaśrodkówpozabudżetowych
i promocjigminy ogłoszenie
Nr Bs'w.ctvl 1lo.
1/07w skladzie:
wincenty chloslowski - Przewodniczący
EdwardWięckowski _ Członek
- Członek
BeataKaczmarek
w szczególności:
s 2. Do zadańKomisji na|eży
- otwarciekopeń z dokumęntami
ap|ikacyjnymi
- ana|izaofert pod wzg|ędemich zgodności
z wymaganiamiformalnymiokreślonymi
w ogłoszeniu
o naborze'
- sporządzenielistękandydatówspełniających
wymogiformalneokreślone
w
ogłoszeniu
o naborzei podaniejejdo publicznejwiadomości
załącznik
Nr l do
zaządzenia
. ustalenietechnikinaboruzgodniez zasadamiokeślonymiw
$3.
- przeprowadzenie
postępowania
rekrutacyjnego.
konkursowemożebyó przeprowadzone
s 3'l. Postępowanie
z wykorzystaniem
następujących
technikwyboru:
- testkwalifikacyjny
- rozmowękwalifikacyjną
2. O wyborzejednejlub obutechniknaborurozstrzygakomisja.
jest m'in' sprawdzenie
s 4. celem testukwalifikacyjnego
wiedzyi umiejętności
kandydatówzadęklarowanych
w dokumentach
aplikacyjnychorazich predyipozyo;r
psychicznychdo wykonywaniafadań na wolnymstanowisku'
jest m. in.:
S 5. Celem.ormowy kwalifikacyjnej
- nawiązaniebezpośredniego
kontaktuz kandydatem;
- weryfikacjainformacjizawartychw dokumentach
aplikacyjnych;
. ocenapredyspozycjikandydatado prawidłowego
wykonywaniazadańna
stanowisku,
na któIe przeprowadzony
jest nabór,
s ó. l. Przyjmuj€ się systempunkowyjako sposóbocenianiakandydatóww
postępowaniu
sprawdzającym'
2. W teście
kwaIifikacyjnym
kandydat
możełącznie
orrzymac
50 ounków
3. Podczasromowy kwalifikacyjnejkandydatmożeuzyskacod i do 50 punktów'
4. Przyjmujesię'żekandydatprzeszed,ł
postępowanie
sprawdzające
z wynixlem
poz}tywnym,jeżeliuzyska,ł
punktów
w nim 50%
+1

5. Rekomendowany
do wyboruna wolnestanowiskourzędniczemożęzostaćjedynie
kandydat'który zakończyłpostępowanie
sprawdzające
wyńkiem pozyt}q/nym.
splawdzającego
komisjadokonujepodliczenia
s 7. Po zakończeniupostępowania
punktów uzyskanychprzez poszczegó|ttych kandydatówzgodnie z s 6 ust' 1-4oraz \łiskazuje'
k|ótzy z llich przesz|ipostępowaniesprawdzającez wynikiem poz}'t}rłnymi negat}wnym'
Burmistżo\łiMałomicdo wyboruna wolnestanowisko
$ 8. Komisjarekomenduje
kandydatów,którą, uzyskalinajwyższą
utzędnicze dwóch kandydatówspośIód
ilości
punktów,szeregując
ich w zależności
od ilościpunktówuzyskanymw postępowanla
rekrutacyjnymalbownosio zakończenieprocedurynaboruz powodunie wybraniażadnego
kandydata.
rekrutacyjnego
zgodniez ań 3cust'
$9.1. Komisja spożądfaprotokołz postępowania
1 i 2 ustawąo pracownikachsamorządowych
2. wynik postępo\łaniarekrutacyjnegooraz protokołprzeprowadzonegonaboru
zatwierdzaburmistrz.
3'Wzór protokofuokeślazałączniknr 2 do Zatządzenia'
przezBurmistlz wynikupostępowara orazpro1okołu
$ 10.1.Po zatwierdzeniu
pżeprowadzonego
naboruPrzewodniczącyKomisji upowszechnia
informacjeo wynikach
naboruzgodniez art.3d ustawy.
2.Wzór informacji o wynikach naboruokreślaza|ącznkft 3 do zarządzenia'
Komisji.
$ 11.'wykonaniezarządzeńapowierzasięPrzewodniczącemu
s |2. zaftądzęnięwc,hodziw zycie z dniempodjęcia

