
ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 26 lipca 2018 roku 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w otwartym i konkurencyjnym 
naborze na samodzielne stanowisko Referent ds. inwestycji 

w Urzędzie Gminy w Szydłowie na okres zatrudnienia na czas określony. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zmianami) w związku z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 . 

Powołuje się komisję do rozpatrzenia ofert w otwartym i konkurencyjnym naborze na 
samodzielne stanowisko Referenta ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Szydłowie na 
okres zatrudnienia na czas określony, w następującym składzie osobowym: 

1. Przewodniczący Komisji: 
Janusz Machnik - Z-ca Kierownika Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

2. Członkowie komisji: 
Paweł Kluszczyński- Podinspektor ds. gospodarki 
przestrzennej , ochrony przyrody 
Anna Pytowska - Z-ca Skarbnika 
Stachowicz-Hanczke Marta - Z-ca kierownika ref. 

gospodarki komunalnej, ochrony 
środowiska, rolnictwa. 

Teresa Kaniszewska - Inspektor ds. obsługi kasowej, 
obsługi rady 

§ 2 . 

Zadaniem komisji jest: 
1. Analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów, ustalenie czy 

spełniają warunki formalne i posiadają wymagania kwalifikacyjne określone 
w ogłoszeniu o naborze. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych 
zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu 
oraz wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy. 

2. Przeprowadzenie oceny końcowej kandydatów. Na ocenę końcową składa się 
rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w dokumentach naboru. 
Rozmowa ma na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności kandydata 
gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz 
posiadanej wiedzy kandydata na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w 
Szydłowie. 

3. Komisja ze swoich czynności sporządza protokół i przekazuje go Wójtowi 
Gminy. 

4. Termin na dokonanie czynności określonych w § 2 pkt 1-3 ustala się na dzień 
10 sierpnia 2018 r. 



O wyborze i zatrudnieniu decyduje Wójt Gminy Szydłów w ciągu 7 dni od zakończenia 
prac Komisji. 

§ 4 . 

Wójt Gminy Szydłów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania 
przyczyn. 

§5 . 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podpisania. 

WÓJT GMINY 
Jan KlarńCzyński 


