BURMlsl RZ KRoŚNtEwlc

Ul, Poznańska 5
99-340 Krośniewice, wol. łódzkie

ZARZĄDZENIE Nr

104/2016

BURMISTRZA KROŚNIEWIC
z dnia 16 listopada 2016r,
w sprawie zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w Ęrn wolne
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz na wolne

stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krośniewice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446
o pracownikach samorządowych

§ 1. Załącmiki Nr

i

poz. 1579) oraz ań. 11-15 ustawy z dnia

(tj. Dz. U. z2016

l i Nr 2 do

r.

2l

listopada 2008 r.

poz.902) zarzĄzam, co następuje:

,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska vzędnicze,

§łn wolne kierownicze stanowiskaurzędniczewUrzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz na wolne
stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krośniewice" wprowadzonego
w

ZarządzeniemNr 9212016 Burmistrza Krośniewic z dnia l 8 października 2016 r., otrzymują brzmienie

okeślone w załącznikach do niniejszego zarądzenia.
§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§ 4. Zarządzenie wchodziw

Ęcie z

Gminy.

dniem podpisania.

TRz
Henva

Załącznik rlr

1

do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

w t}łn wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Miejskim w Krośniewicach oraz na wolne stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
I(rośniewice.

INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO I]RZĘDNICZE
(nazwa stanowiska pracy)

w...................

(nazwa i adres jednostki)

W dniu

l.

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

...komisja rekrutacyjna w skladzie:

- przewodniczący komisj i

- zastępca przewodnicącego
- członek komisji

2.
3.
4.
5.

komisji

- sekretarz komisji
- członek komisji

dokonała otwarcia i oceny złoźonych ofert pod względem wymagań

formaĘch.

Liczba nadesłanych ofert:... ...... ....,., w tym ofert spełniających wymagania formahe:.,........

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. rozrnowy kwalifikacyjnej
(w kolejności alfabetycznej ):

l)

,

zatnieszkĄ la w

(nazwisko, imię)
, zarnieszkŃy

2)

(nazwisko, imię)
3)

, zrnieszkały la w

(nazwisko, imię)
, zunieszkaĘ

4)

(nazwisko, imię)
5)

(nazwisko,

imię)

la w

la w

, zrnteszkały la

(miejscowość)

(miejscowość)

(miejscowość)

(miejscowość)

w
(miejscowość)

Wyźej rvymienione osoby zostaną poinformowane telefonicznie, bądźpi§€mnie, bądź w inny przyjgty
sposób o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona w zakresie wskazanym
w ogloszeniu o naborze na wolne stano}yisko urzgdnicze w dniu......,.,...............,..r.
o godzinie....,........... w pok nr ............... w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5,
99-340 Krośniewice.

(podpis przewodniczącego komisji)
(podpis zastępcy przęwodnicącego komisji)
(podpis członka komisji)
(podpis seketarza komisji)
(podpis członka komisji)

Załącmlknr 2
do Regulaminu naboru na wolne stanowisko vrzędn|cze,

w tym wolnę kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Miejskim w Krośniewicach oIźŁ na wo]ne stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
I(rośniewice.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO IJRZĘDNICZE
(nazwa stanowiska pracy)
(nazwa i adres jednostki)
w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice przeprowadzono

w Urzędzie Miejskim
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

otwaĘ

Nabór przeprowadziła komisja rekrutacyjna w składzie u§talonym Zarądzeniem Burmistrza
Krośniewic Nr...
z dnia .......................r.:
l. ..............,....
..,..,,.... - przewodnicący komisji
ż. ................,.
.......,.... - zastępca przewodaicącego komisji

3. ..................
4. ..................
5. ..................

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

członek komisji

- sekretnrz komisji
- członek komisji

... ........., w tym ofert spehiających vymagania formalne:......... ........
dokonaniu analizy dokumentów aplikaryjnych pod względem wymagań formalnych
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według

Liczba nadesłanych ofert:...

i

-

Po

speŁriania przez nich wl.rnagać określonych w ogłoszeniu o naborze:

1)

,

zamieszkaĘ/a w

(nazwisko, imię)
, zunleszkaĘ

2)

(nazwisko, imię)
3)

(nazwisko, imię)
4)
(nazwisko, imię)
5)

(nazwisko,

la w

, zunieszkały la w

, zamieszkĘla w
, zarnieszkaĘ la w

imię)

(miejscowość)

(miejscowość)

(miejscowość)

(miejscowość)

(miejscowość)

Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

l)
2)

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

Do zahrrdnienia rekomenduje się: PanaĘan ią...
Uzasadnienie dokonanego wyboru: ..................
(podpis przewodniczącego komisji)
(podpis zastępcy przewodniczącego komisji)
(podpis członka komisji)
(podpis seketarza komisji)
(podpis
Protokół sporządził:
Krośnie\aice, dnia,,,.

człoŃa komisji)

