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Zarządzenie

C+

BurrnistrzMalomic
z dnia 25 czerwca 2007roku
Komisji Konl..ursowej
w sprawie:powołania
Na podstawieań, 3a ustawyz dnia 22 rnarca1990loku o pracownikachsamorządowych
(Dz' U l99o, Nr 2l' poz' 124z późn.zm')zarządzasięco następuje:
konkursuna
przeprowadzenia
$ 1' PowofujęKomisjęKonkursową zwanadalej Komisjądo
óbsadę wolnego miejsca pracy w Urzędzie Miejskim w Małomicach. Referent ds'
pódatkoweji opłatlokalnych'Nr Bs.w.CH/31l0-3/07w slrładzie;
księgowości
_ Przewodniczący
Komisji
WincentyChłostowski
Komisji
Członek
BarbaraKurowska
_ CzłonekKomisji
ElżbietaPiotro\łska
$ 2' Do zadańkomisjinaleĄ w szczególności:
- otwarciekopertz dokumentami
aplikacyjnymi,
z wymaganiamiformalnymiokreślonymi
- ana|lzaofen pod względemich zgodności
o naborze'
w ogłoszeniu
- sporządzenie listy kandydatów spełniającychwymogi formalne określone
w ogłoszeniuo naborze i podanie jej do publicznej wiadomości zgodnie
z załącznikiemNr l do zarządzena,
. ustalenietechnikinaboruzgodniez zasadamiokeślonymiw s 3,
. przeprowadzenie
rekfutacyjnego'
postępowania
następujących
z wykorzystaniem
konkursowemoźebyć przeprowadzone
$ 3.l. Postępowanie
technikwyboru:
- te$ kwalilikacyjny,
- rozmowękwalifikacyjną
2. O wyborzejednejlub obutechniknaborurozstrzygakomisja
jest
kandydatów
wiedzy i umiejętności
s 4' celem testukwalifikacyjnego m'in' sprawdzenie
w dokumentachaplikacyjnychoraz ich predyspozycjedo wykonywania
źadeklarowanych
zadańna wolnym stanowisku'
g 5. Celemrozmowykwalifikacyjnejjest m in.
- nawiązaniebezpośredniego
kontaktuz kandydatem,
aplikacyjnych'
- weryfikacjainformacjizawartychw dokumentach
wykonywaniazadańna stanowlsku'
. ocenapredyspozycjikandydatado prawidłowego
jęstnabór'
na które przeprowadzany
jako sposób ocenianiakandydatóww postępowaniu
s ó'l. Przyjmujęsię systempunktowy
sprawdzającym.
kwalifikacyjnymkandydatmożełącznieotrzymać50 punktów,
2' w teście
3' Podczasrozmowykwalifikacyjnejkandydatmożeuzyskacod 1 do 50 punktów.

4. Przyjmuje się, że kandydat przeszedł postępowaniesprawdzającez wynikiem
jężeliuzyskałw nim 50 o/opunktówtl.
poz)'t}$r'nym'
5' Rekomendo\'r'any
do wyboru na wolne stanowiskourzędniczemoże zostać jedynie
kandydat'l.tóry zakończyłpostępowanie
sprawdzające
z wynikiempozyt}'vr'nym'
komisja dokonujepodliczeniailość
$ 7' Po zakończeniupostępowaniasprawdzającego
punktówuzyskanychprzezposzczególnychkandydatówzgodniez s 6 ust' l.4 olaz wskazuje,
którzy z nich przeszlipostępowanie
sprawdzające
z wynikiempozyt}vnymi negat}$/nym'
$ 8' Komisja rekomendujeBurmistrzowi Małomic do wyboru na wolne stanowisko
urzędnicze dwóch kandydatów spośródkandydatów,którzy uzyskali najwyższąilośc
punktóq szeregującich w zależności
od i|ościpunków uzyskanychw postępowaniu
rekrutacyjnym
albownosio zakończenienaboruz powodunie wybraniażadnęgo
kandydata'
z postępowania
rekrutacyjnego
zgodniez a.t' 3c r.lstl i2
$ 9'l Komisja sporządzaprotoko,ł
ustaBy o pracownikachsamorządo\ĄJcŁ
2' wynik postępowania
rekrutacyjnego
oraz protokółprzeprowadzonego
naboruzatwięrdza
Burmistż Małomic'
3' Wzór protokolu okeś|azałącznikNr 2 do zarządzenia'
$ l0'l Po zatwierdzeniuprzez Burmistrz Małomicwyniku postępowaniaoraz protokołu
przeprowadzenianaboru PrzewodniczącyKomisji upowszechniainformacjęo wynikach
naborufgodniez ań. 3d ustawy'
2' Wzór informacjio wynikachnaboruokreśla
załącznik
Nr 3 do zarządzenia'
powierzasięPrzewodniczącemu
Komisji.
$ l l. wykonaniezarządzenia
\ |2' zarządzen|ewchodziw życiez dniempodjęcia.
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