Zalqcznik nr 1

do Zarzqdzenia nr 46/U/2019
Wojta Gminy Sulow
z dnia 20.11.2019r.

w sprawie ogloszenia naboru na
wolne stanowisko urzednicze

Podinspektor ds. infrastruktury
gminy i zamdwienpublicznych
REGULAMIN
Konkursu

na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury gminy izamdwien publicznych

Konkurs na stanowisko Podinspektor ds. irnrastrukrury gminy izam6wieri publicznych.
§2.

1. Ogioszenie okonkursie podaje sie do publicznej wiadomosci przez ogtoszenie na tablicy

ogloszen Urzedu Gminy Sul6w oraz na BIP Urzedu Gminy Sul6w

2. Komisje konkursowa powohije Wojt Gminy wdrodze zarzadzenia
3 Termin I i II etapu konkursu okresUa i podaje do publicznej wiadomosci
wsoosob
okreslony wust. 1Wojt Gminy Sul6w.
uumufcw w sposoD
§3.

1. Wprz>padku, gdy do konkursu zglosi sie wsp61malzonek lub krewni I stopnia

pokrewienstwa whrm prostej czlonka komisji - czlonek ten decyzja przewooiczSo
komisji powmien zostac wylaczony zpracy komisji.
""mczacego
2 Okreslenie pokrewienstwa miedzy kandydatem a czlonkiem komisji odbywa sie droga

o^wiadczemazlozonego do protokohi przez czlonka komisji.

*

§4.

Wkonkursie moze wziac udzial osoba spelniajaca warunki okreslone wogloszeniu.
Konkurs przeprowadza sie takze przy zgloszeniu sie tylko jednego kandydata.
§6.

^r^ow^1,0^^ ^ r6Wn1^ PfZy UdZlaIe C° najmniej 2/3 Pehleg0 Sk}adu komisJi
§7.

Praca komisji konkursowej przebiega wdw6ch etapadr

LilSe" badanie ^^ k°miSJ? CZy kandydaci s?ehliaJa ™y™°& okreslone wogloszeniu o
2. n etap - test kompetencji i /lub przeprowadzenie rozmow kwalifikacyjnych z
^Xjnycn z
3. Komisja konkursowa nie moze kwalifikowac do konkursu osob, ktore nie speiniaia
kandydatami, kt6ry uzyskal najwyzsza liczbe punkt6w

wanink6wokre&onychw ogloszeniu okonkursie.

spemiaja

§8

1. Kandydat, kt6rego komisja nie dopuscila do II etapu konkursu moze wnie£6 sprzeciw do
WojtaGminy Sul6w w terminie 3 dni od daty decyzji komisji.
2. W przypadku niedopuszczenia ktdregoi z kandydat6w do udziahi w konkursie i jego
zapowiedzi o wniesieniu sprzeciwu, nastepny etap konkursu nie moze si? odbyc" wczesniej niz
po rozpatrzeniu sprzeciwu przez Wojta Gminy.

3. Wojt jest zobowiazany do niezwlocznego rozpatrzenia sprzeciwu.
4. Decyzja Wojta jest ostateczna.
§9.

WII etapie konkursu:

1. Kazdy czlonek komisji ma prawo zadac dowolna^ liczb? pytan kazdemu z kandydat6w.
2. Kazdemu kandydatowi zadaje si? te same pytania.
§10.

1. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez kandydat6w propozycji przewodniczacy
komisji zarzadza gtosowanie na nastepujacych zasadach:
1) glosowanie jest tajne,

2) kazdy czlonekkomisji dysponuje I punktem,

3)nabor wygrywa kandydat, ktory uzyskal najwyzsz^ liczb? punktow,
4) wynik naboru oglasza przewodniczacy komisji po podliczeniu glosdw.

5) w przypadku uzyskania przez kandydat6w jednakowej liczby punktow, przeprowadza si?
dodatkowe glosowanie.

2. W przypadku kwestionowania wynik6w konkursu zainteresowanemu kandydatowi
przyshiguje prawo wniesienia w terminie 3 dni sprzeciwu do Wojta Gminy.

3. W przypadku uwzglednienia sprzeciwu Wojt Gminy podejmuje decyzje o ponownym
przeprowadzeniu II etapu konkursu w ci^gu 7 dni od daty zgloszenia sprzeciwu.
4. Decyzja Wojta Gminy jest ostateczna.
§11.

Ustala si? nastepujace kryteria oceny:
- wyksztalcenie,

- do§wiadczenie zawodowe i staz pracy,

- wiedz? ogbln^ i zawodowa szczegolnie w zakresie znajomo^ci zagadnien, przepis6w prawa
samorzadowego, zarz^dzania, finansow publicznych, prawa zamowieri publicznych,
- umiej?tnosxi organizacyjne, pracy w zespole, komunikowania si?,
- kultura bycia.
§ 12.

1. Z prac komisji sporzadza si? protokol, ktory podpisuja wszyscy czlonkowie komisji.
2. Przewodniczacy komisji niezwlocznie przedstawia wyniki wraz z dokumentacj^ Wqjtowi
Gminy.
§13.

Nawiazanie stosunku pracy w Urz?dzie Gminy Sulow nastapi pod warunkiem, ze wybranego
przez komisj? kandydata Wojt Gminy Sul6w zatrudni w Urz?dzie Gminy na podstawie
umowy o prac?.

§14.

Wojt Gminy Sul6w ma prawo do uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn w kazdym
stadium postepowania konkursowego.

