Zarzcjdzenie Nr 131/2015
Wojta Gminy Widawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie: powotania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru
na wolne stanowisko urz^dnicze w Urz^dzie Gminy Widawa.
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3, art. 6 ust. 1, 3, 4 art. 11, art. 13, art. 14 i art. 15
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorza_dowych (tekst jednolity: Dz. U.
2014 r. poz. 1202), oraz Zarza_dzenia Nr 39/2009 Wojta Gminy Widawa z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urz^dnicze w
Urze_dzie Gminy Widawa, zarza.dzam, co nastQpuje:
§. 1. Dla przeprowadzenia procedury

naboru na wolne stanowisko urze_dnicze

w Urz^dzie Gminy Widawa - referent do spraw pracowniczych, szkolenia i promocji,
powotuje_ Komisje, Rekrutacyjna, w sktadzie:
1. Longina Oleszczuk - sekretarz Gminy Widawa
2. Elzbieta Pluta - skarbnik Gminy Widawa
3. Zbigniew Parzybut- kierownik Referatu Inwestycji, Srodowiska i Spraw Komunalnych
4. Aneta Sobieraj kierownik Referatu Podatkow, Optat i Windykacji,
5. Emilia Konieczna - inspektor ds. spotecznych, informacji i obstugi Rady Gminy.
§ 2.1

Na przewodnicza,cego Komisji Rekrutacyjnej powotuje.

Pania_

Longine,

Oleszczuk..
2. Na sekretarza Komisji Rekrutacyjnej powotuje. Paniq Emilie_ Konieczna.
§ 3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza post^powanie zgodnie z procedura,
okreslong w tresci ogtoszenia o naborze na wolne stanowisko urz^dnicze w Urze_dzie Gminy
Widawa - referent do spraw pracowniczych, szkolenia i promocji.
§ 4. Szczegotowy tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej oraz zasady przeprowadzenia
naboru okresla Regulamin Komisji Rekrutacyjnej, powolanej dla przeprowadzenia procedury
naboru na wolne stanowisko urze,dnicze w Urze,dzie Gminy Widawa - referent do spraw
pracowniczych, szkolenia i promocji, stanowiqcy zat^cznik do niniejszego Zarza_dzenia.
§ 5. Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podje_cia.
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Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 131/2015
Wojta Gminy Widowa
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
powotanej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urz^dnicze
w Urz^dzie Gminy Widawa - referent do spraw pracowniczych, szkolenia i promocji

§ 1. Regulamin okresla tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na wolne stanowisko urze,dnicze w Urze.dzie Gminy Widawa - referent do spraw
pracowniczych, szkolenia i promocji.
§ 2. Ogtoszenie o naborze na wolne stanowisko urzejdnicze w Urze_dzie Gminy Widawa
- referent do spraw pracowniczych, szkolenia i promocji zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urze.du Gminy Widawa (www.widawa.finn.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzejdu Gminy Widawa.
§ 3. Komisja Rekrutacyjna powotana przez Wojta Gminy Widawa dziata zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
§ 4.1 Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej:
1) posiedzenie Komisji zwoluje Przewodniczqcy,
2) sekretarz sporza_dza protokot z posiedzenia Komisji i prowadzi dokumentacje
naboru,
3) w sprawach spornych dotyczgcych rozstrzygnie_c proceduralnych decyduje
Przewodnicza_cy Komisji,
4) Do zadari Komisji Rekrutacyjnej nalezy:
a) okreslenie kryteriow ocen, pod ka_tem przydatnosci kandydatow,
b) przeprowadzenie post^powania naboru,
c) sporzgdzenie protokotow z posiedzeh Komisji,
d) przekazanie wynikow naboru wraz z dokumentacjq Wojtowi Gminy Widawa,
5) dokumenty okreslajgce kryteria oceny oferty pod k^tem przydatnosci
kandydatow zatqcza si^ do protokotu.
2. Zasady dziatania Komisji Rekrutacyjnej.
1} Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje zwyktq wi^kszoscig gtosow,
2) obrady Komisji 53 prawomocne, jezeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej
3 cztonkow,
3) kazdy cztonek Komisji dysponuje jednym gtosem,
4} protokol z obrad Komisji zawierajqcy informacje o przebiegu obrad oraz
o podj^tych ustaleniach podpisujg obecni cztonkowie obrad. Protokot jest
jawny,
3. W ramach poste_powania, Komisja Rekrutacyjna:
1) dokonuje sprawdzenia warunkow formalnych dokumentow ztozonych przez
kandydatow z wymaganiami okreslonymi w ogtoszeniu o naborze - etap 1,
2) wetapiell:
a) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne,
b) dokonuje oceny kandydatow.
§ 5. 1. Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy formalnej dokumentow wskazanych
w ogtoszeniu o naborze stwierdza, czy dany kandydat spetnia warunki oraz decyduje
o dopuszczeniu go do II etapu naboru.

2. O dopuszczeniu do II etapu naboru, jego terminie i miejscu, kandydaci zostana,
powiadomieni w ciajju 3 dni od daty posiedzenia, na ktorym Komisja Rekrutacyjna
zapozna s'\q ze ztozonymi ofertami.
§ 6.1. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru odpowiadajq na zadawane pytania.
2. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocene^ kandydata pod kqtem jego przydatnosci,
uwzgle_dniaja_c prezentowane cechy kwalifikacyjne, cechy i umiejejinosci
kierownicze, predyspozycje fizyczne i psychiczne.
3. W II etapie konkursu, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocen$ merytorycznq
kandydatow.
4. Ocenie podlega przygotowanie merytoryczne, tresc i poprawnosc wypowiedzi,
odpornosc na stres i umiej^tnosc autoprezentacji.
§ 7.1. Po przeprowadzeniu II etapu, Komisja Rekrutacyjna wytania nie wi^cej niz pi^ciu
najlepszych kandydatow, spetniajqcych wymagania niezb^dne oraz w najwi^kszym stopniu
spetniajgce wymagania dodatkowe, ktorych wstQpnie przedstawia wraz z dokumentacja
Wojtowi Gminy Widawa celem zatrudnienia wybranego kandydata.
2. W przypadku nie wytonienia osoby na stanowisko referenta do spraw
pracowniczych, szkolenia i promocji w Urze_dzie Gminy Widawa, Komisja Konkursowa zwraca
si^ z wnioskiem do Wojta Gminy Widawa o ponowne ogtoszenie naboru.
§ 8. Komisja Konkursowa petni swoje obowigzki zgodnie z Regulaminem nieodptatnie.
§ 9. Przewodniczqcy Komisji umieszcza informacj^ o wynikach naboru na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urze_du Gminy Widawa oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urz^du Gminy Widawa.
§ 10. ObstugQ Komisji, niezb^dne warunki
z post^powaniem zapewnia Urzqd Gminy Widawa.
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§ 11. Komisja Konkursowa koriczy dziatalnosc po dokonaniu czynnosci wytonienia
kandydata na stanowisko referent do spraw pracowniczych, szkolenia i promocji w Urz^dzie
Gminy i przekazuje protokot z dokumentacja. Wojtowi Gminy Widawa.
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