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Zarz~dzenie

Nr 55/2019
Wojta Gminy Nowe Miasto
z dnia 04 wrzesnia 2019 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzC(dnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzC(dnicze w UrzC(dzie Gminy Nowe Miasto
oraz na stanowiska kierownikow Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. I, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z p6in. zm.) oraz z art. II - IS ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych (Lj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
zarz~dza, co nastctpuje:

§1
Ustala siy Regulamin naboru na wolne stanowiska urzydnicze, w tym na kierownicze
stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska kierownik6w
Gminnych lednostek Organizacyjnych, w brzmieniu zalqcznika do niniejszego zarzqdzenia.

§2
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3
Traci moc Zarzqdzenie Nr 8/2011 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 8 kwietnia 2011 roku
w sprawie
ustalenia
regulaminu
naboru
na
wolne stanowiska urzydnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzydnicze w Urzydzie Gminy Nowe Miasto.

§4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SIowomir

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 5512019
Wajta Gminy Nowe Miaslo z dnia
04 wrzesnia 2019 roku

Regulamin naboru na wolne stanowiska
urz~dnicze

w

Urz~dzie

urz~dnicze

w tym na kierownicze stanowiska

Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska kierownikow Gminnych

Jednostek Organizacyjnych

Rozdziall.
POST ANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Celem Regulaminu jest okreslenie zasad i trybu przeprowadzania otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzydnicze, w tym na kierownicze stanowiska
urzydnicze w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, zwanym dalej "Urzydem" oraz na woIne
stanowiska kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych, na kt6re przepisy nie
przewidujq odrybnego trybu zatrudniania.

§ 2. Procedura naboru na kazde woIne stanowisko urzydnicze w Urzydzie obejmuje zasady
rekrutacji pracownik6w na wolne stanowiska urzydnicze, dla kt6rych podstawq zatrudnienia
jest umowa

0

pracy, w tym kierownicze stanowiska urzydnicze, z wylqczeniem pracownik6w

o kt6rych mowa w § 3.

§ 3. Procedura naboru nie dotyczy:
1) pracownik6w zatrudnionych na podstawie wyboru lub powolania;

2) pracownik6w zatrudnianych na zastypstwo w zwi¢u z usprawiedliwionq nieobecnosciq
pracownika zatrudnionego na stanowisku urzydniczym;
3) pracownik6w zatrudnianych na stanowiskach pracy, na kt6rych nawiqzanie stosunku

pracy nastypuje w ramach prac interwencyjnych lub rob6t publicznych;
4) przeniesien juz zatrudnionych pracownik6w na inne stanowisko;

5) zmian kadrowych bydqcych wynikiem zmian organizacyjnych me skutkujqcych

wzrostem zatrudnienia;
6) zatrudnienia pracownika samorzqdowego w wyniku przeniesienia dokonanego w drodze
porozurnienia jednostek samorzqdowych;
7) pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi.

Rozdzial2.

PODJF;CIE DECYZJI 0 ROZPOCZF;CIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA
WOLNE ST ANOWISKO URZF;DNICZE

§ 4. 1. W przypadku

wyst~pienia

okolicznosci

uzasadniaj~cych

przeprowadzenie naboru na

wolne stanowisko urzydnicze w Urzydzie Gminy decyzjy
rekrutacyjnej podejmuje W6jt z wlasnej inicjatywy lub w oparciu
Sekretarza Gminy lub kierownika referatu. W zwi¥ku z
gminnej jednostki organizacyjnej decyzjy
2.

Wniosek,

0

0

rozpoczyciu procedury
wniosek przekazany przez

potrzeb~

rekrutacji kierownika

rozpoczyciu procedury naboru podejmuje W6jt.

kt6rym mowa w ust.1, powinien bye przekazany co najrnniej z miesiycznym

wyprzedzeniem,

pozwalaj~cym

organizacyjnej wedlug wzoru
3.

0

0

na unikniycie zak16ceil w funkcjonowaniu danej kom6rki

stanowi~cego zal~cznik

Dr 1 do niniejszego Regulaminu.

Sekretarz Gminy lub kierownik referatu zobligowany jest do przedlozenia wraz
z wnioskiem, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2, fonnularzu opisu stanowiska pracy, kt6rego wz6r
stano wi

zal~cznik

Dr 2 do Regulaminu.

4. Zatwierdzenie wniosku oraz fonnularza opisu stanowiska pracy przez W6jta powoduje
rozpoczycie procedury naboru kandydat6w na wolne stanowisko urzydnicze.
5. Czynnosci

rekrutacyjne

powinny bye

rozpoczyte

w tenninie

pozwalaj~cym

na

przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach

samorz~dowych

(Oz.

u. z 2019 r., poz.

1282).

Rozdzial3.

POWOLANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 5. 1. Komisjy Rekrutacyjn~ przeprowadzaj~c~ nab6r powoluje W6jt Gminy Nowe Miasto.
2.

W sklad Komisji Rekrutacyjnej
referatu

wnioskuj~cego 0

3. W projekcie

mog~

wchodzie: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik

zatrudnienie, inne osoby wskazane przez W6jta.

zarz~dzenia, 0

kt6rym mowa w ust.2, wskazuje siy funkcje pelnione przez

poszczeg61nych czlonk6w Komisji Rekrutacyjnej

(Przewodnicz~cy,

Sekretarz, Czlonek).

4. W6jt moze powolae w sklad Komisji, 0 kt6rej mowa w ust. 1 i 2, dodatkowo specjalist6w
ze wzglydu na

posiadan~

przez nich wiedzy w zakresie kompetencji profesjonalnych lub

merytorycznych wymaganych na danym stanowisku.

§ 6. Prace Komisji Rekrutacyjnej

s~

prowadzone, jezeli w posiedzeniu bierze udzial 2/3 'ej

skladu.
2

§ 7. 1. W sklad Komisji Rekrutacyjnej nie moze bye powotana osoba, ktora jest malzonkiem

lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia wlqcznie osoby, ktorej dotyczy procedura
naboru, alba pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to
budzi6 uzasadnionq wqtpliwos6, co do jej bezstronnosci.
2. Ka2':dy czlonek Komisji podpisuje na tq okolicznos6 stosowne oswiadczenie, kt6rego wz6r
stano wi zatqcznik

Dr

3 do Regulaminu.

3. Do zadan Komisji przeprowadzajqcej nab6r nalezy:
J) przeprowadzenie analizy formalnej zlozonych ofert;

2) ocena kandydat6w;
3) ustalenie wynik6w naboru i przygotowanie stosownych dokument6w dla W6jta.
4. Komisja Rekrutacyjna dziala do czasu zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko
urzydnicze.
Rozdzial4.
ET APY NABORU

§ 8.Procedura naboru obejmuje:
1) powotanie komisji rekrutacyjnej
2) ogloszenie

0

naborze na wolne stanowisko urzydnicze;

3) skladanie dokument6w aplikacyjnych;
4) analiza formalna dokument6w aplikacyjnych;

5) informacje

0

kandydatach, kt6rzy zgtosili siy do naboru - zamieszczenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzydu Gminy Nowe Miasto;
6) rozmowa kwalifikacyjna;
7) sporzqdzenie protokoru z przeprowadzonego naboru,

8) przedstawienie wynik6w naboru W6jtowi;

9) ogloszenie wynik6w naboru.

Rozdzial S.
OGLOSZENIE 0 NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

§ 9. 1. Ogloszenie 0 naborze na wolne stanowisko urzydnicze w tym na kierownicze stanowiska

urzydnicze w Urzydzie Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska kierownikow gminnych
jednostek organizacyjnych urnieszcza silt obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publiczn
zwanym dalej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzydu Gminy Nowe Miasto.
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2. Mozliwe jest umieszczanie ogloszen dodatkowo w innych miejscach, miydzy innymi w:
1) prasie lokalnej;
2) urzydach pracy;
3) na stronie intemetowej Urzydu.

3. W6jt Gminy Nowe Miasto na kazdyrn etapie moze bez podania przyczyn uniewaZnie nab6r
na wolne stanowisko urzydnicze.
4. Ogloszenie

0

naborze zawiera w szczeg61nosci:

1) nazwy i adres jednostki;

2) okreslenie stanowiska;
3) okreslenie wymagaiI zwi'lZanych ze stanowiskiern urzydniczym zgodnie z opisern danego

stanowiska, ze wskazaniern, kt6re z nich s,! niezbydne, a kt6re dodatkowe w ten spos6b,
ze:
a) wyrnagania niezbydne to wymagama konieczne do podjycia pracy na danym
stanowisku,
b) wyrnagania dodatkowe to pozostale wymagama,

pozwalaj~ce

na optymalne

wykonywanie zadaiI na danym stanowisku;
4) wskazanie zakresu zadan wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokurnent6w;

6) okreSlenie terminu i miejsca skladania dokument6w;
7) informacjy 0 warunkach pracy na danym stanowisku;

8) informacjy, czy w miesi~cu poprzedzaj~cym daty upublicznienia ogloszenia wskainik
zatrudnienia

os6b

niepelnosprawnych

w

jednostce,

w

rozumieniu

przepis6w

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnienia os6b niepelnosprawnych
wynosil co najrnniej 6%.
5. Termin skladania dokument6w okreSlony w ogloszeniu 0 naborze nie moze bye kr6tszy niz
10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogloszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy.
6.

Wz6r ogloszenia stanowi zal'!cznik nr 4 do Regulaminu.

Rozdzial6.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTOW APLlKACYJNYCH

§ 10. 1. Po ogloszeniu naboru w BIP i na tablicy ogloszen Urzydu Grniny nastyp e
przyjmowanie dokument6w aplikacyjnych od kandydat6w.
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2. Na dokumenty aplikacyjne

skladaj~

siy w szczeg6lnosci:

1) list motywacyjny;

2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopie dokument6w

potwierdzaj~ce

wyksztalcenie;

4) kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenie z obecnego zakladu pracy potwierdzaj~ce

staZ pracy;
5) kserokopie dokument6w potwierdzaj~ce wymagane kwalifikacje i umiejytnosci;

6) oswiadczenie

0

posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz

0

korzystaniu

z pelni praw publicznych,
7) zgoda

z

na

przetwarzanie

rozporz~dzeniem

danych

osobowych

do

cel6w

rekrutacji

(zgodnie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporz",dzenie 0 ochronie danych (ROOO - Oz. Urz. UE. L. Nr. 119, str. 1))

zgodnie z wzorem

stanowi~cym zal~cznik

8) kwestionariusz osobowy dla osoby
stanowi~cym zal~cznik

siy

0

klauzul~ informacyjn~

o zatrudnienie, zgodnie z wzorem
0

ubiegaj~cej

zatrudnienie, zgodnie z wzorem

do ogloszenia 0 naborze;

9) potwierdzenie zapoznania siy z

10) inne dokumenty

do ogloszenia 0 naborze;

dla kandydat6w

stanowi~cym zal~cznik

ubiegaj~cych

siy

do ogloszenia 0 naborze;

posiadanych kwalifikacjach i umiejytnosciach;

11) kserokopia dokumentu

potwierdzaj~cego

niepelnosprawnosc (tylko w przypadku

kandydata, kt6ry zamierza skorzystae z uprawnienia,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku

0

0

kt6rym mowa w art. 13a ust. 2

pracownikach samorz",dowych (Oz. U. z 2019 roku, poz.

1282).
3. Dokumenty aplikacyjne skladane przez osoby

ubiegaj~ce

przyjmowane tylko po ukazaniu siy ogloszenia

0

siy

0

zatrudnienie

mog~

bye

naborze na wolne stanowisko i tylko

w formie pisernnej.
Rozdzial7.
OCENA FORMALNA DOKUMENTOW APLlKACYJNYCH

§ 11. 1. Analizy dokument6w dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny dokumentacji pod
formalnych okreslonych w ogloszeniu

0

k~tem

spelnienia wymog6w

naborze.
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3. Spelnienie warunk6w formalnych jest warunkiern koniecznyrn w celu dopuszczenia oferty
do drugiego etapu oceny jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
4. Z oceny formalnej Komisja Rekrutacyjna sporz'!-dza karty oceny, kt6ra stanowi zal'!-cznik
Dr

5 do niniejszego Regularninu.

Rozdzial8.
INFORMACJE 0 KANDYDAT ACH, KTORZY ZGLOSILI SIF; DO NABORU

§ 12. 1. Informacje 0 kandydatach, kt6rzy zglosili siy do naboru, stanowi,!- informacjy publiczn,!
w zakresie objytyrn wyrnaganiami zwi<j.Zanyrni ze stanowiskiern urzydniczyrn, okreslonyrn
w ogloszeniu

0

naborze.

2. Kandydaci, kt6rzy spelnili wyrnagania formalne okreslone w ogloszeniu jako niezbydne,
zostaj'!- zaproszeni do kolejnego etapu naboru.

Rozdzial9.
ROZMOWA KWALIFlKACYJNA

§ 13. 1. Celem rozrnowy kwalifikacyjnej jest wyb6r najodpowiedniejszego kandydata na wolne
stanowisko, nawi,!-zuj,!-c bezposredni kontakt z kandydatern i weryfikuj,!-c informacje zawarte
w zlozonej aplikacji.
2. Rozrnowa kwalifikacyjna rna dodatkowo ocenic predyspozycje i umiejytnosci kandydata
gwarantuj,!-ce prawidlowe wykonywanie powierzonych obowi,!-zk6w, posiadan,!- wiedzy
oraz znajomosc przepis6w prawa.
3. KaZdy czlonek Kornisji Rekrutacyjnej wypelnia karty oceny (zal,!-cznik do protokolu),
przydzielaj,!-c kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
4. Przewodnicz'!-cy Komisji ustala l'!-czn'!- liczby punkt6w stanowi,!-C'!- wynik koncowy
rozmowy.
5. W przypadku uzyskania przez dw6ch lub wiycej kandydat6w takiej samej liczby punkt6w
o ostatecznyrn wyborze decyduje W6jt.

6

Rozdziall0.

OGLOSZENIE WYNIKOW

§ 14. 1. Po przeprowadzonej rozmowle kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera
przedstawia W6jtowi nie wiycej niz piyciu najlepszych kandydat6w, spelniajqcych
wymagania niezbydne oraz w najwiykszym stopniu spelniajqcych wymagania dodatkowe, wraz
ze wskazaniem sposr6d nich os6b niepelnosprawnych (z wyl,!czeniem kierowniczych stanowisk
urzydniczych). lednoczesnie Komisja Rekrutacyjna wskazuje kandydata, kt6ry uzyskal

najwyzszq liczby punkt6w.
2. lezeli w Urzydzie wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych, w mleslqcu
poprzedzajqcym daty upublicznienia ogloszenia
pierwszenstwo

w

zatrudnieniu

na

0

stanowiskach

naborze, jest nizszy niz 6%,
urzydniczych,

z

wylqczeniem

kierowniczych stanowisk urzydniczych, przysluguje osobie niepelnosprawnej,

0

ile

znajduje siy w gronie os6b, 0 kt6rych mowa w ust. 1.
3. W przypadku rezygnacji z zatrudnienia przez wybranego kandydata, Komisja Rekrutacyjna
przedstawia W6jtowi do zatrudnienia kolejnego kandydata, kt6ry otrzymal najwiykszq
liczby punkt6w, z uwzglydnieniem ust. 2
4. lezeli stosunek pracy osoby wylonionej w drodze naboru ustanie w ciqgu 3 miesiycy od
dnia jego

nawi~ania,

mozliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby

sposr6d najlepszych kandydat6w.
5. Decyzja 0 zatrudnieniu danego kandydata nalezy do W6jta.
6. lezeli W6jt nie akceptuje wynik6w naboru, to podejmuje decyzjy
naboru albo

0

0

ogloszeniu kolejnego

jego zaniechaniu.

Rozdzial 11.

SPORZl\DZENIE PROTOKOLU Z PRZEPROW ADZONEGO NABORU

§ 15. 1. Po zakOl1czeniu procedury naboru Przewodniczqcy Komisji Rekrutacyjnej sporzqdza
protok61.
2. Protok6l zawiera w szczeg6lnosci:
1) okreslenie stanowiska urzydniczego, na kt6re byl prowadzony nab6r;
2) sklad Komisji Rekrutacyjnej;
3) liczby nadeslanych ofert na stanowisko, w tym liczby ofert
wymagania formalne;
7

spelniaj~cych

4) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania maksymalnie 5 najlepszych kandydat6w,
wraz ze wskazaniem sposr6d nich kandydat6w niepelnosprawnych
przeprowadzonego naboru stosuje siy art.I3 ust. 2 ustawy
samorz~dowych,

0

ile do

pracownikach

0

uszeregowanych wedlug poziomu spelnienia przez nich wyrnagan

okreslonych w ogloszeniu 0 naborze;
5) informacjy

0

uzyskanej liczbie pUnkt6w przez kandydat6w,

6) informacjy

0

zastosowanych metodach i technikach naboru;

7) uzasadnienie dokonanego wyboru.
3. Wz6r protokolu stanowi zal~cznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdzial12.
OGLOSZENIE WYNIKOW NABORU

§ 16. 1. Informacjy

0

wynikach naboru upowszechnia siy niezwlocznie po przeprowadzonym

naborze.
2. Informacja,

0

kt6rej mowa w ust.l zawiera:

1) nazwy i adres jednostki,
2) okreslenie stanowiska urzydniczego,

3) imiy i nazwisko wybranego kandydata oraz miejscowose jego zamieszkania;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata alba uzasadnienie nierozstrzygniycia

naboru na stanowisko.
3. Informacjy 0 wynikach naboru upowszechnia sit( poprzez urnieszczenie na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzydu Gminy Nowe Miasto i opublikowanie w BIP przez okres co najrnniej
3 miesit(cy.

Rozdzial 13.
SPOSOB POSTF;POWANIA Z DOKUMENTAMI APLlKACYJNYMI

§ 17. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w procesie naboru,
zostan~ dol~czone

do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydat6w, ktore zostaly ocenione najwyzej i kt6rych dane
zostaly umieszczone w protokole,

0

kt6rym mowa w § 17 powilU1Y bye przechowywane

przez okres trzech miesiycy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a nastypnie
komisyjnie zniszczone.
8

3. Dokumenty aplikacyjne pozosta1:ych kandydatow,ktorzy nie zostali ujyci w protokole,
mog'} bye odbierane osobiscie przez osoby zainteresowane w ci'}gu miesi'}ca od dnia
zakonczenia procedury naboru (za okazaniem dowodu tozsamosci

1

po zlozeniu

potwierdzenia ich odbioru). Po tym czasie zostan,} zniszczone komisyjnie.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydatow zlozone: bez zastrzezonej formy papierowej, przed lub
po terminie umieszczenia ogloszenia

0

naborze w BIP oraz na tablicy ogloszen, zostan,}

zniszczone komisyjnie, najpozniej po uplywie miesi'}ca od dnia wplywu dokumentow do
Urzydu.
5. Po uplywie okresu,

0

ktorym mowa w ust. 2 - 4 nieodebrane dokumenty podlegaj'}

komisyjnemu zniszczeniu. Wojt Gminy powola zarz'}dzeniem trzyosobow'} stal'} Komisjy
do niszczenia dokumentow aplikacyjnych. Z czynnosci zniszczenia przedmiotowych
dokumentow Komisja sporz'}dza protokol, ktory zostanie wl'}czony do dokumentacji
z przeprowadzonego naboru.
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Za/qcznik Nr 1 do Regulamin naboru kandydatow na wotne
slanowiska urzi/dnicze w tym na kierownicze slanowiska
urZl/dnicze w Urzf(dzie Gminy Nowe Mias/o oraz na s/anowiska
kierownikow Gminnych Jednostek Organizacyjnych

(miejscowosc i data)

(nazwa kom6rki organizacyjnej)

WNIOSEK 0 ZATRUDNIENIE PRACOWNlKA
NA WOLNYM STANOWISKU URZI,;DNICZYM

Zwracam si y z prosb(j. 0 wszczycie naboru na wolne stanowisko urzydnicze

( nazwa stanowiska )

Wolne stanowisko urzydnicze powstalo w wyniku*:
przejscia pracownika na emerytury lub renty,
powstania nowej komorki,
zmiany przepisow prawnych,
wprowadzenia nowych zadail do realizacji,
innej sytuacji - ................................... .

Uzasadnienie:

Proponowany termin zatrudnienia: .............. .. .......... .

( data, podpis i pieczrp5 Kierownika referatll illb osoby upowaznionej)

Wyrazam zgody/nie wyrazam zgody
(podpis Wajla)
*wtasciwe podkresli6
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ZaJqcznik Nr 2 do Regulamin naboru kandydalow na wolne
slanowiska urz~dnicze w tym na kierownicze slanowiska
urz~dnicze w Urz~dzie Gminy Nowe Miaslo oraz na slanowiska
kierownikow Gminnych Jednoslek Organizacyjnych

OPIS STANOWISKA PRACY

A. DANE PODSTA WOWE
1. Nazwa stanowiska ................................................................................. .
2.

Kom6rka organizacyjnallednostka Organizacyjna:
1) Referat .............................................. . .......................................... .
2) lednostka Organizacyjna .................................................................... .

B. WYMAGANIA KWALIFlKACYJNE
1.

Wyksztalcenie ...................................................................................... .

2.

Doswiadczenie zawodowe ........................................................................ .

3.

lnne niezbydne wymagania ....................................................................... .

4.

Wymagania dodatkowe ........................ . .......... . .................................. . .... .

C. ZAKRES ZADAN WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: ............................... .

Opis stanowiska sporzqdzil

(pieczqtka i podpis)

Akceptuj't/nie akceptuj't*

Nowe Miasto, dnia ........................... .
(pieczqtka i podpis Wajta)

*niepotrzebne skreslic
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Zalqcznik Nr 3 do Regulamin naboru kandydalow na wotne
slanowiska urz~dnicze w tym na kierownicze slanowiska
urz~dnicze w Urz~dzie Gminy Nowe Miaslo oraz na slanowiska
kierownikow Gminnych Jednoslek Organizacyjnych

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a ...................... oswiadczam, ze nie jestem spokrewniony/a ani
spowinowacony/a z Paniq/Panem, kandydatkqltem przystttPuj<j.cqlcym do konkursu na
stanowisko .......................................................... .

data i podpis skladajqcego oswiadczenie
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ZaJqcznik Nr 4 do Regulamin nabonl kandydatow na wolne
slanowiska urzl)dnicze w tym na kierownicze slanowiska
urzl)dnicze w Urzl)dzie Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska
kierownikow Gminnych Jednostek Organizacyjnych

OGLOSZENIE 0 NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE
z dnia ................... .

W6jt Gminy Nowe Miasto oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
urzydnicze w ................................................................................................ ..

I.

Stanowisko pracy:

zatrudnienie w ............ wymiarze czasu pracy
II.

Niezb~doe

wymagaoia od kaodydatow:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s'l-du za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalaj'l-cy na zatrudnienie na danym stanowisku;
6) znajomosc przepis6w prawnych: ............................................................... .

III.

Dodatkowe wymagaoia od kandydatow:
1) ...................................................................................................... .
2)

...................................................................................................... .

3) ...................................................................................................... .

IV.

7. . . . . . .

Zadaoia wykooywane na staoowisku

1) ....................................................................................................... .
2) ..........................................................................................
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v.

Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) zyciorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokument6w potwierdzaj~ce wyksztalcenie,
4) kserokopie

swiadectw pracy lub zaswiadczenie

potwierdzaj~ce

z obecnego

zakladu pracy

staz pracy,

5) kserokopie dokument6w potwierdzaj~ce kwalifikacje i umiejytnosci,
6) oswiadczenie

0

posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz 0 korzystaniu

w pelni z praw publicznych,
7) oswiadczenie kandydata

0

braku skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne

przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
8) zgoda

na

przetwarzanie

danych

osobowych

do

ce16w rekrutacji

(zgodnie

z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie

0

UE. L. Nr. 119, str. 1)) zgodnie z wzorem

stanowi~cym

ochronie danych (RODO - Oz. Urz.
zalqcznik do ogloszenia

o naborze,
9) kwestionariusz osobowy dla osoby
stanowi~cym

ubiegaj~cej

siy

zatrudnienie, zgodnie z wzorem

0

zalqcznik do ogloszenia 0 naborze,

10) potwierdzenie zapoznania siy z klauzul~ informacyjn~ dla kandydat6w ubiegajqcych siy
o zatrudnienie, zgodnie z wzorem
11) kserokopia dokumentu

stanowi~cym

potwierdzaj~cego

zalqcznik do ogloszenia 0 naborze,

niepelnosprawnosc (tylko w przypadku

kandydata, kt6ry zamierza skorzystac z uprawnienia,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku

0

0

pracownikach

kt6rym mowa wart. 13a ust. 2
samorz~dowych

(Dz. U. z 2019

roku, poz. 1282).

VI.

Informacja
W

0

wskainiku zatrudnienia osob niepelnosprawnych:

miesi~cu poprzedzaj~cym

daty ogloszenia

0

naborze wskainik zatrudnienia os6b

niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepemosprawnych, wynosil
.......... 0/0.

14

VII.

Miejsce i termin zlozenia dokumentow:
1) tennin skladania dokument6w: .................................................. .
2) miejsce skladania dokument6w: ................................................ .

Dokumenty nalezy skladae osobiscie lub za posrednictwem poczty wyl(!cznie w fonnie
pisemnej w zamkniytej kopercie z dopiskiem:

"Nabor na stanowisko...................................".
Oferty, kt6re wplyn(! po tenninie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu nie byd(! rozpatrywane.

Ogloszenie w sprawle naboru na wolne stanowisko urzydnicze w .................. .
opublikowano na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzydu Gminy Nowe Miasto:
www.bipnowemiasto.pl w zakladce NABOR NA WOLNE STANOWISKA oraz wywieszono
na tablicy ogloszen Urzydu Gminy.
Informacja

° wyniku naboru bydzie umieszczona w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz na

tablicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny bye opatrzone wlasnorycznym podpisem.

Nowe Miasto, ........................ .
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Zalqcznik Nr 5 do Regu/amin naboru kandydatow na wotne
slanowiska urzfdnicze w tym na kierownicze stanowiska
urzifdnicze w Urzifdzie Gminy Nowe Miaslo oraz na slanowiska
kierownikow Gminnych Jednoslek Organizacyjnych

KART A OCENY OFERT ZLOZONYCH
NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE

Komisja Rekrutacyjoa w skladzie:
1. .........................................
2........ . ...................... .... ..... .
3........................................ .
w dniu ................................. dokonala oceny ofert zlozonych na wolne stanowisko
urzydnicze

....... .. ........................ ,

okreslonych w ogloszeniu

0

pod

k~tem

spelnienia

wymog6w

formalnych

naborze.

Komisja stwierdzila, ze zlozono ............. ofert:
1. oferta zlozona przez .... ......... .. . .... . zam . .... ...... ..... - spelnia/nie spelnia* wymogi
formalne,
2. oferta zlozona przez ..................... zam ................ - spelnia/nie spelnia* wymogi
formalne.
3. oferta zlozona przez ..................... zam ................ - spelnia/nie spelnia* wymogi
formalne.

Do drugiego etapu Komisja dopuscila

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

zloi:oo~ ofert~

Dr ...... .

1. ....... ..... .. .... .... ........ ... .... ... . .
2.......................................... .
3....... .. .................... .. ........... .
4.

Nowe Miasto ............ .. ... . .
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Zalqcznik NT 6 do Regulamin nahonl kandydatow na wotne
slanowiska urzfdnicze w tym na kierownicze stanowiska
urzfdnicze w Urzfdzie Gminy Nowe Miasto oraz na slanowiska
kierownikow Gminnych Jednoslek Organizacyjnych

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA WOLNE ST ANOWISKO URZF;DNICZE

Dnia

w

Urz((dzie

Gminy

Nowe

Miasto

przeprowadzono

otwarty

i konkurencyjny nab6r na stanowisko.............................. .
Nab6r przeprowadzila Komisja Rekrutacyjna w skladzie:
1. ......... . .............. - Przewodnicz~ca Komisji,
2. .. ...................... - Czlonek Komisji,
3. .. ...................... - Czlonek Komisji,
4. .. ...................... - Czlonek Komisji.
(Katdy czlonek Komisji zgodnie z Regulaminem naboru przydziela kandydatowi punkty
w skali 0 do 10)
Liczba nadeslanych ofert - ........ "', w tym ofert spelniaj~cych warunki formalne - ........... .
Kandydaci uszeregowani wedlug poziomu spelniania przez nich wymagaiJ. okreslonych
w ogloszeniu 0 naborze:

1. ............................. zamieszkaly/a - .......................... - Iiczba punkt6w - .......... .
2.
3.
4.
5.

.. .. .. ...... .... .... .. ...... . zamieszkaly/a .. .................. .. ....... zamieszkaly/a .. ........................... zamieszkaly/a .. ......... . ................. zamieszkaly/a -

.... .. ...... .. ............ .......................... ........... .. ............. .............. . ........... -

Iiczba punkt6w - .......... .
liczba punkt6w - .......... .
Iiczba punkt6w - .......... .
liczba punkt6w - ........ ..

Do zatrudnienia wybrany/na zostallla:

Pan/ni ..................... zamieszkalylla - .... " . .......... . ... .. ..................................... .
Zastosowane metody i techniki naboru: ............................................................ .. .
Uzasadnienie wyboru:

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

1................................................... .
2 ..................................................... .
3 ................................. ....... .. .. ...... .. . .
4 ........................................ .

Zal~cznik

do protokolu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powolanej

Zarz~dzeniem

Nr ........ . ...... .

W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia ................ ..

WOJT GlVIINY NOWE MIASTO
(organ

(imiy i nazwisko

przewodnicz~cego/czlonka

powoluj~cy

komisjy)

Komisji)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ

PanalPani .................................... .
(imiy i nazwisko)

PRZYZNANA LICZBA PUNKTOW

UZASADNIENIE

(podpis

przewodnicz~cego/czlonka

Nowe Miasto, ...................... ..
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Komisji)

