
ZARZĄDZENIE NR 30/2012
WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
w Mokrsku oraz powołania komisji. 

Na podstawie art. 31 i art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. społecznych 
i kancelaryjnych. 

§ 2. Kandydaci ubiegający się o stanowisko, o którym mowa w §1 winni spełniać warunki 
określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko, o którym mowa w §1, powołuję 
komisję rekrutacyjną, zwana dalej „komisją”, w następującym składzie: 

1) Stanek Małgorzata – Przewodnicząca Komisji; 

2) Wiktorek Anna - członek; 

3) Nagła Renata – członek; 

4) Marczak Beata – członek; 

5) Kik Tadeusz - członek. 

2. Komisja pracować będzie na zasadach określonych w Regulaminie naboru, 
stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 

mgr Tomasz Kącki
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2012 

Wójta Gminy Mokrsko 

z dnia 3 lipca 2012 r. 

Wójt Gminy Mokrsko 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
referent ds. społecznych i kancelaryjnych 

1. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko. 

2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat . 

3. Warunki pracy na danym stanowisku: 
1) Praca w warunkach biurowych, stanowisko wyposażone w komputer oraz inne urządzenia 

biurowe (skaner, drukarka, kserokopiarka, faks, telefon) . 

2) Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

a) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

4. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące 
wymagania: 
1) Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

c) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

e) nieposzlakowana opinia, 

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. 

2) Wymagania dodatkowe: 
a) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zbieżnym 

z wykonywana pracą, 

b) umiejętność obsługi komputera, 

c) posiada następujące cechy osobowościowe: odpowiedzialność, kultura osobista, 
komunikatywność, 

d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur 
administracyjnych , w oparciu o następujące przepisy: 

- ustawa o samorządzie gminnym, 

- ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej, 
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- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

- ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej. 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) obsługa sekretariatu, 

2) sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

3) sprawy z zakresu zadań obronnych, 

4) prowadzenie archiwum zakładowego, 

5) zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych i materiałów biurowych. 

6. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, 

2) życiorys (CV) , 

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe, 

4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

5) podpisane oświadczenia: 

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

c) oświadczenie o stanie zdrowia, 

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) 

6) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 
223, poz.. 1458 ze zm.) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami 
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Mokrsku 98-345 Mokrsko lub przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej na w/w 
adres w terminie do dnia 17 lipca 2012 r. do godziny 1530. 

2) Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na 
stanowisko referent ds. społecznych i kancelaryjnych”. 

3) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Mokrsku po upływie wyżej 
określonego terminu nie będą rozpatrywane. 
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4) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną 
pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.mokrsko.pl)oraz na tablicy informacyjnej w budynku 
Urzędu Gminy w Mokrsku. 

 

Wójt Gminy 

mgr Tomasz Kącki
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2012 

Wójta Gminy Mokrsko 

z dnia 3 lipca 2012 r. 

Regulamin naboru 
na stanowisko referenta ds. społecznych i kancelaryjnych 

§ 1. Konkurs zostaje przeprowadzony jeżeli zgłoszonych zostanie przynajmniej dwóch 
kandydatów. 

1. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie wyższe; 

2) pełna zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych; 

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. 

2. Wymagania dodatkowe: 
1) preferowane wykształcenie o kierunku administracja lub zbieżnym z wykonywaną pracą; 

1) umiejętność obsługi komputera; 

2) posiada następujące cechy osobowościowe: odpowiedzialność, kultura osobista, 
komunikatywność; 

3) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych 
, w oparciu o następujące przepisy: 

- ustawa o samorządzie gminnym, 

- ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej, 

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP, 

- ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 kwietnia 2011 
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej. 

3. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny; 

2) życiorys (CV); 

3) kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe; 

4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 
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5) podpisane oświadczenia: 

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.); 

6) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 
223, poz.. 1458 ze zm.) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami 
aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

§ 2. 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 
1) Decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie wymagań doboru 

określonych w § 1 ust.1 , w przypadku nie spełnienia przez kandydata określonych wyżej 
kryteriów doboru decydowanie o wykluczeniu z dalszego udziału w postępowaniu 
konkursowym; 

2) Wyłonienie kandydata na stanowisko referenta w oparciu o ocenę jego przydatności do 
pracy w zespole ludzkim uwzględniając wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadane 
umiejętności i doświadczenie, predyspozycje osobowościowe takie jak: kreatywność, 
komunikatywność; 

3) Podejmowanie rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia 
dotyczącego wyboru przez Komisję kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu 
tajnym, 

4) Sporządzanie dokumentów Komisji, w tym protokołów jej obrad przez Sekretarza 
Komisji. 

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie dwuetapowo. 
1) W pierwszym etapie, który odbywa się następnego dnia roboczego po dniu kończącym 

składanie ofert Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia i sprawdza ich prawidłowość pod 
względem formalnym oraz decyduje o ich dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu, 
zapoznaje się i analizuje przedstawione oferty; 

2) W drugim etapie, którego termin zostanie wyznaczony i kandydaci zostaną pisemnie 
powiadomieni – Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy 
z kandydatami oraz daje kandydatom do rozwiązania test i zadania praktyczne ze 
znajomości przepisów prawnych; 

3) W końcowej fazie Komisja przystępuje do głosowania tajnego i wyłania nie więcej niż 
dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ocenę komisji konkursowej; 

4) Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres 3 miesięcy. 

§ 4. 1. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do 
głosowania, ostemplowanych pieczęcią Urzędu Gminy w Mokrsku. Wzór karty do 
głosowania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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2. Członkowie Komisji Konkursowej głosują poprzez ocenę kandydatów na podstawie 
trzech kryteriów, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na karcie do głosowania. Suma oceny 
wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi ocenę końcową kandydata. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej zsumowanej 
oceny punktowej, przewodniczący komisji Konkursowej przeprowadza powtórnie głosowanie 
tajne mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko podinspektora. W powtórnym 
głosowaniu pod uwagę brani są kandydaci, którzy otrzymali jednakową, największą ilość 
punktów, a każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos. 
Rozstrzygnięcie następuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 
składu Komisji. 

4. Ocena przyznana przez członka Komisji Konkursowej jest nieważna i nie jest brana pod 
uwagę, jeśli została przyznana niezgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie do głosowania. 

5. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji dokonuje przeliczenia punktów 
i o wynikach informuje całą Komisję. 

§ 5. 1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych dla osób 
trzecich,ustalenia Komisji mają formę zapisów protokolarnych. 

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony 
przez niego Przewodniczący posiedzenia. 

3. Komisja przyjmuje ustalenia większością głosów przy obecności najmniej 2/3 składu. 

§ 6. 1. Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przekazuje 
wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Wójtowi Gminy. 

2. Wyłonienie kandydata w drodze postępowania konkursowego nie jest jednoznaczne 
z zatrudnieniem go na stanowisku referenta ds. inwestycji. 

3. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata wybranego przez 
Komisję. 

4. W razie nie podpisania umowy o pracę przez kandydata, który zwyciężył w konkursie 
Wójt przeprowadza nabór z kolejnym kandydatem wg największej liczby uzyskanej głosów. 

5. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od 
dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku 
kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. 

§ 7. Wszystkie materiały złożone przez kandydatów do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

§ 8. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia referenta. 

§ 9. Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Wójt 
Gminy. 

 

Wójt Gminy 

mgr Tomasz Kącki
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na 

stanowisko referenta ds. społecznych 

i kancelaryjnych 

Karta do głosowania 

Instrukcja głosowania: 

1) Dodać oceny z rubryki „4” za poszczególne kryteria i wpisać wynik w prawym dolnym 
rogu. Jest to ocena kandydata przez członka Komisji Konkursowej. 

2) Suma ocen kandydata przez wszystkich członków Komisji Konkursowej jest oceną 
końcową kandydata. 

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………… 

 
Lp. Kryteria Skala ocen Ocena 
1 2 3 4 

1 Rozwiązanie testu z następujących ustaw Od 1 do 5  

a Ustawa z dn. 8.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591) x  

b 
Ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r 
Nr 98, poz. 1071) x  

c Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U.z 2009 r Nr 
178, poz. 1380) x  

d Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz.U.z 2004 r Nr 241, poz. 2416 ) x  

e Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r Nr 64,poz.565) x  

f 
Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011 r Nr 14, poz. 67) 

x  

g 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (Dz.U.z 2011 Nr 93, poz. 546) 

x  

h Znajomość zasad obsługi komputera x  

2 Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, cechy osobowościowe 
kandydata. 

Od 1 do 5  

  R a z e m :  
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