ZARZl\DZENIE Nr 38/2014
WOJT A GMINY SOCHOCIN

z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian regulaminu naboru pracownikow na wolne stanowiska urz~dnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urz~dnicze w Urz~dzie Gminy Sochocin
Na podstawie art . 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorz'ldowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z p6Zn. zm.) w zwiqzku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. ~ 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.)
zarz<j.dza siy , co nastypuje:

§ 1. W zal<j.czrriku Nr 1 do Zarz'ldzenia Nr 5/2009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 lutego
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracownik6w na wolne stanowiska
urz~dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Sochocin
zmienionym Zarz'ldzeniem Nr 4 J12009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2009 r.,
Zarz'ldzeniem Nr 59 W6jta Gminy Sochocin z dnia 15 wrzesnia 2011 r. oraz Zarz<j.dzeniem
Nr 23/2012 W 6jta Gminy Sochocin z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadza siy nastypuj<j.ce
zmlany;
1)

w rozdziale II Podjycie decyzji 0 rozpoczyciu procedury rekrutacyjnej na wolne
stanowisko urzydnicze § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3.1. Decyzjy 0 rozpoczyciu
procedury rekrutacyjnej podejmuje W6jt Gminy, w oparciu 0 informacje przekazane
przez Kierownika Wydzialu Kadr i Organizacji 0 wakuj<j.cym stanowisku."

2) w rozdziale II Podjycie decyzji 0 rozpoczyciu procedury rekrutacyjnej na wolne
stanowisko urzydnicze § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3.3. Sekretarz Gminy we
wsp61pracy z Kierownikiem Wydzialu Kadr i Organizacj i przedklada do akceptacji
projekt opisu stanowiska na wakuj'lce miejsce pracy.".;
3) w rozdziale VIII Ogloszenie listy kandydat6w spelniaj<j.cych wymagania formalne
§ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 13.2. Listy kandydat6w spelniajqcych wymagania
formalne udostypnia Sekretarz Gminy.";
4) w rozdziale IX Selekcja koncowa kandydat6w § 14 otrzymuje brzmienie: " § 14.
Selekcja koncowa pol ega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wypelnieniu testu kwalifikacyjnego.";
5) w rozdziale IX Selekcja kOtlcowa kandydat6w §. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
" Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w celu zbadania predyspozycji
i umiejytnosci kandydata w zakresie wykonywania obowiqzk6w sluzbowych.";
6) w rozdziale IX Selekcja kotlcowa kandydat6w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
" Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny wypelnionego testu kwalifikacyjnego
w skali od 0 do 10.";

7) w rozdziale X ogloszenie wynik6w § 16 otrzymuje brzmienie: " § 16. Po
przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rckrutacyjna wybiera
kandydata, kt6ry w selekcji koncowej uzyskal najwyzszq liczby punkt6w z rozmowy
kwaJifikacyjnej i testu kwaJifikacyjnego, jednak nie mniej niz 50% mozliwych do
uzyskania punkt6w."

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarzqdzenie obowicrzuje od dnia podpisania.
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