Zarządzenie Nr 41/2018
Wójta Gminy Rudka
z dnia 4 grudnia 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 7 pkt 3, art. 11, art. 12, art. 13, art. 13a, art. 14 i art. 15
ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2018
Wójta Gminy Rudka z dnia 4 grudnia 2018 r.
REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE

§

1

1.

Regulamin określa zasady naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce.

2.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny.

3.

Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Wójt Gminy Rudka.

4. Wójt Gminy Rudka ma prawo unieważnienia naboru w każdym czasie bez podania
przyczyny.
5.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) - dalej u.p.s.,
b) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rudka,
c) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rudka.
§ 2

1. Procedurę naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudce prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Wójta.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) Sekretarz Gminy Rudka,
b) dwóch pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce,
a) pracownik prowadzący sprawy kadrowe w Urzędzie Gminy, jako sekretarz komisji.
3. Powołując Komisję Rekrutacyjną
na Przewodniczącego Komisji.

Wójt

wyznacza

jednego

z

jej

członków

4. Przewodniczący kieruje pracami Komisji.
5. Komisja rozpoczyna prace po upływie terminu składania dokumentów w naborze.
6. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.
7. Komisja dokonuje rozstrzygnięć zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. W skład Komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo
powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje
wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do jej bezstronności.

1. Nabór składa się z dwóch etapów:
a) I etap - wstępna ocena złożonych przez kandydatów dokumentów;
b ) II etap - sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów - rozmowa
kwalifikacyjna.
§ 4
1. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej BIP)
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
2. Ogłoszenie zawiera informacje wymienione w art. 13 ust. 2 u. p. s.
§5
1. Wymagane dokumenty przyjmowane są po opublikowaniu ogłoszenia o naborze na
stronach BIP oraz tablicy Urzędu. Nie przyjmuje się dokumentów poza ogłoszeniem.
2. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z wyjątkiem dokumentów
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
§ 6

1. W I etapie naboru Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów,
porównuje dane zawartych w aplikacjach kandydatów z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu oraz wyłania kandydatów spełniających wymagania niezbędne.
2. Kandydaci, którzy:
złożyli dokumenty po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
złożyli dokumenty niekompletne
w ogłoszeniu o naborze),

(nie

wszystkie

dokumenty

wymienione

z których dokumentów wynika, że nie spełniają wymagań niezbędnych,
nie kwalifikują się do drugiego etapu naboru.
3. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne przechodzą do II etapu naboru.
4. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej informuje indywidualnie kandydatów o terminie
i miejscu drugiego etapu naboru.
§7
l . W I I etapie naboru Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
w porządku alfabetycznym obejmujące wysłuchanie wystąpień kandydatów przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku Kierownika GOPS w Rudce oraz odpowiedzi
na pytania pozwalające ustalić ich wiedzę, kwalifikacje i predyspozycje do pracy na ww.
stanowisku.
2. Każdy z członków komisji dokonuje merytorycznej oceny kandydatów przyznając punkty
w skali od 0 do 10.
3. Komisja przekazuje Wójtowi listę nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów z adnotacją
o przyznanych punktach.

§ 8

1. Z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.
2.

Protokół zawiera informacje wymienione w art. 14 u. p. s.

3.

Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§9

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest
upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz opublikowana w BIP
przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Treść informacji zawiera dane zgodnie z art. 15 u. p. s.
§ 10

Procedura naboru oraz praca Komisji Rekrutacyjnej kończą się wraz z zatrudnieniem wybranego
kandydata, w przypadku nierozstrzygnięcia naboru z chwilą opublikowania informacji, o której
mowa w § 9, lub z chwilą unieważnienia naboru, o którym mowa w § 1 pkt 4.
§ 11

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zatrudnieniem zobowiązany jest przedłożyć
zaświadczenie o niekaralności.
§ 12

1. Dokumenty kandydata zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dołącza się do
jego akt osobowych.
2. Dokumenty kandydatów z listy, o której mowa w § 7 ust. 3 będą przechowywane przez okres
3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie niszczone.
3.

Kandydaci, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia
procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty
składając stosowne oświadczenie.

4.

Dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres trwania naboru oraz 1
miesiąc po jego zakończeniu. Po tym czasie, jeżeli nie zostaną odebrane osobiście, zostaną
komisyjnie zniszczone.

5.

Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie
włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

6.

Wskazane jest przesłanie osobom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym i nie
przyjętym podziękowań i informacji o wynikach naboru.

