ZARZ~DZENIE

Nr 38/2014

WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian regulaminu naboru pracownik6w na wolne stanowiska urzltdnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzltdnicze w Urzltdzie Gminy Sochocin

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
0 pracownikach
samorzqdowych (Oz. U. Nr 223 poz. 1458 z p6Zn. zm .) w 7.wi qzku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.)
zarzqdza siy , co nastypuje:

§ 1. W zalqczniku Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 5/2009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 lutego
2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracownik6w na wolne stanowiska
urzydnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Sochocin
zmienionym Zarzqdzeniem Nr 41 /2009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2009 r.,
Zarzqdzeniem Nr 59 W6jta Gminy Sochocin z dnia 15 wrzcSnia 2011 r. oraz Zarzqdzeniem
Nr 23 /2012 W6jta Gminy Sochocin z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadza siy nastypujqce
zmlany:
1)

w rozdziale II Podjycie decyzji 0 rozpoczyciu pmcedury rekrutacyjnej na wolne
stanowisko urzydnicze § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3.1. Oecyzjy 0 rozpoczyciu
procedury reknttacyjnej podejmuje W6jt Gminy, w oparciu 0 informacje przekazane
przez Kierownika Wydzialu Kadr i Organizacji 0 wakujqcym 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
wsp6lpracy z Kierownikiem Wydzialu Kadr i Organizacji przedklada do akceptacji
projekt opisu stanowiska na wakujqce miejsce pracy.".:
3) w rozdziale VIII Ogloszenie listy kandydat6w spdniajqcych wymagania formalne
§ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ \3.2. Listy kanjydat6w spelniajqcych wymagania
formalne udostypnia Sekretarz Gminy .";
4) w rozdziale IX Selekcja koncowa kandydat6w §) 4 otrzymuje brzmienie: " § 14.
Selekcja koncowa polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wypelnieniu testu kwalifikacyjnego.";
5) w rozdziale IX Selekcja koncowa kandydat6w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
" Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w celu zbadania predyspozycji
i umiejytnosci kandydata w zakresie wykonywania obowi qzk6w sluzbowych. " ;
6) w rozdziale IX Selekcja koncowa kandydat6w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,_ Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny wypcbionego testu kwalifikacyjncgo
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 najwyzsz~ liczb y punkt6w z rozmowy
kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego, jednak nie mniej nil. 50% mol.liwych do
uzyskania punkt6w."

§ 2. Wykonanie
§ 3. Zarz~dzenie
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obowi~zuje

powierza siy Sekretarzowi Gminy.
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