
ZARZ^DZENIE Nr 95/2015
Wojta Gminy Ostr6wek
z dnia 1 grudnia 201 Sr.

zmieniajqce Zarz^dzenie w sprawie przeprowadzenia naboru ua stanowiska urz^dnicze
w Ur/v'dzie Gminy w Ostrowku oraz na wolne stanowiska kierownikdw gminnych
jednostek organ izacyjnych

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorzajdowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z pozn. zm.), ustawy z dnia 26 czenvca 1974r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 1502) zarzajizam, co nast?puje:

§1. W zal^czniku do Zarzajdzenia Nr 1/11 Wqjta Gminy Ostrowek z dnia 7 stycznia
201 Ir. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowiska urz?dnicze w Urz?dzie Gminy w
Ostrowku oraz na wolne stanowiska kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych
zmienia si? Rozdzial VII, ktory otrzymuje brzmienie:

„ Rozdzial VII
Przeprowadzenie konkursu

§23. Konkurs na stanowisko urz^dnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzednicze
przeprowadza si? w dwoch etapach:
1) w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje anali/y dokumentow

aplikacyjnych pod wzgl?dem formalnym oraz ustala list? kandydatow dopuszczonych do
drugiego etapu konkursu,

2) wylonienie kandydata odbywa si? w ramach drugiego etapu skladaj^cego si? z:
a) oceny merytorycznej zlozonych dokument6w aplikacyjnych,
b) przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

§24. 1 .Analiza formalna dokumentow aplikacyjnych polega na zapoznaniu si? przez
Komisj? z aplikacja^ nadeslan^ przez kandydata.

2. Celem analizy dokumentow jest porownanie danych zawartych w aplikacji z
wymaganiami formalnymi okreslonymi w ogloszeniu.

3. Wynikiem analizy formalnej dokumentow jest wst?pne okre^lenie przydatnosci
kandydata do pracy na wolnym stanowisku i dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.

4. Warunkiem udziahi w dalszym post?powaniu konkursowym jest spemianie
wymogow formalnych wynikaja^cych z tre^ci art. 6 ustawy o pracownikach samorz^dowych
oraz zawartych w ogloszeniu o naborze (oceniane melody spelnia/nie spemia).

5. Po uplywie terminu do zlozenia dokument6w, okreslonego w ogloszeniu o naborze i
wst?pnej selekcji, umieszcza si? w BIP list? kandydatow, ktorzy spelniaj^ wymagania
formalne okre^Ione w ogtoszeniu.

6. Sporzajdzona w porzq.dku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska
kandydatow oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

7. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaja^o tym fakcie
powiadomieni w formie pisemnej.

8. Lista kandydatow spemiajajcych wymagania formalne b?dzie umieszczona w BIP do
momentu ogloszenia ostatecznych wynikow naboru.

9. Informacje o kandydatach, ktorzy zglosili si? do naboru, stanowia^informacj?
publiczna^ w zakresie obj?tym wymaganiami zwiazanymi ze stanowiskiem urz?dniczym,
okreslonymi w ogloszeniu o naborze.

§25. Ocena merytoryczna zlozonych dokument6w aplikacyjnych:



1) oceny merytorycznej zlozonych dokumentow dokonuje kazdy czlonek Komisji
Rekrutacyjnej przydzielajajc kandydatowi punkty w skali od 1-10, przy czym najwyzej
punktowani sa^kandydaci posiadajajcy:
a) wyksztalcenie wyzsze magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne

niezb^dne na zajmowanym stanowisku) - 4 pkt,
b) szczegolne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogolnej i specjalistyczne,

wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe - max 3 pkt,
c) doSwiadczenie zawodowe — max 3 pkt.

2) z oceny merytorycznej dokumentow aplikacyjnych kandydatow sporzqdza si? notatk?
shizbowa^ ktora^parafuja^czlonkowie Komisji.

§26. Test kwalifikacyjny:
1) celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiej^tnosci pod ka^tem wymogow

przewidzianych w ramach naboru.
2) komisja przygotowuja_c test decyduje o ilos~ci pytan i skali jego trudnos"ci, w zaleznos"ci od

potrzeb wynikaja^cych z charakteru pracy na danym stanowisku.
3) niezbexlnym wymogiem jest uzyskanie 40% wszystkich punktow mozliwych do uzyskania

z testu.
4) przed rozmowq. kwalifikacyjn% po podliczeniu punktdw z testu, komisja zawiadamia

kandydatow o jego wynikach, w tym rowniez o odrzuceniu kandydat6w, ktorzy nie
osia£n?li wymaganego wyniku z testu.
§27. 1. Rozmowa kwalifikacyjna:

1) celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi^zanie bezposredniego kontaktu z kandydatem i
weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz mozliwosc oceny:

a) predyspozycji i umiej^tnosci kandydata gwarantujajcych prawidlowe wykonywanie
powierzonych obowia^zkow,

b) posiadanej wiedzy na temat jednostki samorzajdu terytorialnego, w ktorej ubiega si? o
stanowisko,

c) obowiajzkow i zakresu odpowiedzialnosci na stanowiskach zajmowanych poprzednio
przez kandydata,

d) celow zawodowych kandydata.
2. Ocena kandydatow prowadzona jest, przez kazdego czlonka Komisji, metodq.

punktowa^w skali od 1 - 10 po zakonczonych rozmowach kwalifikacyjnych.
3. Z przebiegu rozmowy sporza^dza si? notatk? sluzbowa^ kt6ra^parafuj^czlonkowie

Komisji.
§28. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu,

wskazujajc kandydata, kt6ry uzyskal najwi?ksza^sumaryczn^ilosc punktow.
§29. 1. Ze swoich czynnosci Komisja sporza^dza protok61 z przeprowadzonego naboru

kandydatow, ktory podpisujq. wszyscy czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Protokol zawiera w szczegolnosci:

1) okres~lenie stanowiska urz^dniczego, na kt6re byl prowadzony nabor, liczb? kandydatow
oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi^cej niz 5 najlepszych kandydatow, uszeregowanych
wedlug liczby uzyskanych punkt6w. "

§2. Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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