ZARZĄDZENIE NR SG.120.1.2012
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 zmiany: z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.l 13, Nr
117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.128) oraz art. 7 pkt 3 i art. 11, 12, 13, 13a, 14 i 15
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 zmiana z 2010r. Nr
229, poz. 1494 z 201 lr. Nr 134, poz.777, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:
§ 1-

W Regulaminie naboru nadanym zarządzeniem Nr Or.S0152/9/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lutego
2009r. wprowadzam następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Opis stanowiska, o którym mowa w ust. 4 i 5 zawiera:
1) dokładne określenie stanowiska pracy i jego usytuowanie w komórce organizacyjnej,
2) określenie niezbędnych i dodatkowych wymagań na stanowisku pracy, szczegółowo określających
wymagane kwalifikacje i kompetencje, w tym w szczególności: wykształcenie, doświadczenie
zawodowe, umiejętności, a także cech i predyspozycje osobowościowe,
3) zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,
4) określenie zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku,
5) informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
6) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska”.
2. w § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko, powinno zwierać w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego, na które przeprowadza się nabór,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze
wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. Wymienione wymagania określa się
w następujący sposób;
a) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,
b) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie
zadań na danym stanowisku,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
7) wskazanie wymaganych dokumentów, w tym informacja o obowiązku dostarczenia kserokopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność( dotyczy osób zamierzających skorzystać
z uprawnienia o którym mowa w § 9A ust.2,
/
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8) określenie sposobu, terminu i miejsca składania dokumentów,
9) wskazanie prawa ubiegania się o stanowisko przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego —
wyłącznie w przypadku, gdy wykonywania praca, zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza taką
możliwość przy spełnieniu warunku posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej w sposób
określony w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.”.
3. w §6 dodaje się pkt lOa w brzmieniu:
,,10a) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w §9A ust.2 jest zobowiązany do
złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,”.
4. w § 9 ust.3, ust. 7 i ust.8 pkt 1 lit. c , otrzymują brzmienie:
„3. Celem testu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
Zakres tematyczny testu obejmuje w szczególności zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji
publicznej w tym samorządu gminnego, obszarem merytorycznym na danym stanowisku pracy a także inne
zagadnienia potwierdzające wiedzę i umiejętności na danym stanowisku.”.
„7. W wyjątkowych przypadkach, gdy liczba uczestników byłaby mniejsza niż 5 osób, Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dopuszczeniu do ostatniego etapu naboru osoby, które
w teście uzyskały mniejszą niż wymagana liczba punktów.”.
,,8.1c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez
kandydata,”.
5. dodaje się § 9A w brzmieniu:
„9A. 1. W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, wskazując
Burmistrzowi kandydata, który jej zdaniem jest najlepiej przygotowany do objęcia stanowiska.
2. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,
o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust.l.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust.2 jest obowiązany do złożenia
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność”.
6. w § 10 skreśla się ust. 1.
7. w § 10 ust.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż
pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów wraz ze wskazaniem
kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepis § 9A ust. 2”.
8. w §12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje
konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska lub też wyłoniony w naborze kandydat
zrezygnował z nawiązania stosunku pracy z jednostką, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku
innej osoby spośród kandydatów o których mowa w §9A ust.l. Przepisy § 9A ust.2 stosuje się
odpowiednio.”.
9. § 13 otrzymuje brzmienie:
„13. 1. Dokumenty z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, przechowuje Referat Organizacyjny.
2. Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzonym naborem, podlegają komisyjnemu
zniszczeniu po upływie 2 lat od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru. Oferta kandydata
wybranego w postępowaniu, zostaje włączona do jego akt osobowych.”.
10. załączniki nr 2 , 3 i 4 regulaminu naboru otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego
zarządzenia.
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§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego oraz Sekretarzowi Gminy.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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