
ZARZ4DZENIE Nr 47/U/2020
WOJTA GMINY SULOW

z dnia 15 pazdziernika 2020r.

w sprawie ogioszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolnc stanowisko urz^dniczc.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikac
samorz^dowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1282 ze zm.) zarzadzam co nastepuje:

§i

Oglaszam otwarty i konkurencyjny nabor na stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy Sulow -
Referent ds. rozliczen.

§2

Regulamin konkursu stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia.

§3

Tresc ogioszenia oraz zakres wymagan wobec kandydatow stanowi zaiacznik do niniejszego
zarzcjdzenia.

Tresc ogioszenia oraz zakres wymagan wobec kandydatow podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Sulow i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Sulow.

§5

Wykonanie zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Sulow.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

-



Zalqcznik nr 1
do Zarzqdzenia nr 47/U/2020
Wojta Gminy Sulow
z dnia 15.10.2020

wsprawieogioszenianaboru na
wolne stanowisko urzednicze

Referent ds. rozliczen

REGULAMIN

Konkursu

na stanowisko Referent ds. rozliczen

§i-
Konkurs na stanowisko Referent ds. rozliczen oglasza Wojt Gminy Sulow.

§2.
1. Ogloszenie o konkursie podaje si? do publicznej wiadomosci przez ogloszenie na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Sulow oraz na BIP Urzedu Gminy Sulow.
2. Komisj? konkursow^ powoluje Wojt Gminy w drodze zarzadzenia.
3. Termin I i II etapu konkursu okresla i podaje do publicznej wiadomosci w sposob
okreslony w ust. 1Wojt Gminy Sulow.

§3.
1. W przypadku, gdy do konkursu zglosi si? wspolmalzonek lub krewni I stopnia
pokrewienstwa w linii prostej czlonka komisji - czlonek ten decyzja^ przewodniczacego
komisji powinien zostac wylaczony z pracy komisji.
2. Okreslenie pokrewiehstwa mi?dzy kandydatem a czlonkiem komisji odbywa si? droga^
oswiadczenia zlozonego do protokolu przezczlonka komisji.

§4.
W konkursie moze wzi^c udzial osoba spelniajaca warunki okreslone w ogloszeniu.

§5.
Konkurs przeprowadza si? takze przy zgloszeniu si? tylko jednego kandydata.

§6.
Konkurs przeprowadza si? rowniez przy udziale co najmniej 2/3 pelnego skladu komisji
konkursowej.

Praca komisji konkursowej przebiega w dwoch etapach:
I . I etap - badanie przez komisj? czy kandydaci spelniaja wymogi okreslone w ogloszeniu o
konkursie.

2. II etap - test kompetencji i /lub przeprowadzenie rozmow kwalifikacyjnych z
kandydatami, ktory uzyskal najwyzsza liczb? punktow.
3. Komisja konkursowa nie moze kwalifikowac do konkursu osob, ktore nie spelniaja
warunkow okreslonych w ogloszeniu o konkursie.

§8



1. Kandydat, ktorego komisja nie dopuscila do II etapu konkursu moze wniesc sprzeciw do
Wojta Gminy Sulow w terminie 3 dni oddaty decyzji komisji.
2. W przypadku niedopuszczenia ktoregos z kandydatow do udziatu w konkursie i jego
zapowiedzi o wniesieniu sprzeciwu, nast?pny etap konkursu nie moze si? odbyc wczesniej niz
po rozpatrzeniu sprzeciwu przez WojtaGminy.
3. Wojtjest zobowiazany do niezwlocznego rozpatrzenia sprzeciwu.
4. Decyzja Wojta jest ostateczna.

§9.
W II etapie konkursu:
1. Kazdy czlonek komisji ma prawo zadac dowolna^ liczb? pytari kazdemu z kandydatow.
2. Kazdemu kandydatowi zadaje si? te same pytania.

§10.
1. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez kandydatow propozycji przewodniczacy
komisji zarzadza glosowanie na nast?pujacych zasadach:
1)glosowanie jest tajne,
2) kazdy czlonek komisji dysponuje I punktem,
3) nabor wygrywa kandydat, ktory uzyskal najwyzsz^ liczb? punktow,
4) wynik naboru oglasza przewodniczacy komisji po podliczeniu glosow.
5) w przypadku uzyskania przez kandydatow jednakowej liczby punktow, przeprowadza si?
dodatkowe glosowanie.
2. W przypadku kwestionowania wynikow konkursu zainteresowanemu kandydatowi
przysluguje prawo wniesienia w terminie 3 dni sprzeciwu do Wojta Gminy .
3. W przypadku uwzgl?dnienia sprzeciwu Wojt Gminy podejmuje decyzj? o ponownym
przeprowadzeniu II etapu konkursu w ci^gu 7 dni od daty zgloszenia sprzeciwu.
4. Decyzja Wojta Gminy jest ostateczna.

§11.
Ustala si? nast?pujace kryteria oceny:
- wyksztalcenie,
- doswiadczenie zawodowe i staz pracy,
- wiedz? ogolna^ i zawodow^ szczegolnie w zakresie znajomosci zagadnieh, przepisow prawa
samorzadowego, zarzadzania, fmansow publicznych, problematyki zatrudnienia pracownikow
samorzadowych,
- umiej?tnosci organizacyjne, pracyw zespole, komunikowania si?,
- kultura bycia.

§12.
1.Z prac komisji sporzadza si? protokol, ktorypodpisuj^ wszyscy cztonkowie komisji.
2. Przewodniczacy komisji niezwlocznie przedstawia wyniki wraz z dokumentacja^ Wqjtowi
Gminy.

§13. j
Nawiazanie stosunku pracy w Urz?dzie Gminy Sulow nastapi pod warunkiem, ze wybranego!
przez komisj? kandydata Wojt Gminy Sulow zatrudni w Urz?dzie Gminy na podstawieI
umowy o prac?.



§14.
Wojt Gminy Sulow ma prawo do uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn w kazdym
stadium post?powania konkursowego.


