ZARZĄDZENIE NR RZ.120.004.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach oraz na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice
nadanego Zarządzeniem nr RZ.120.019.2016 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20.09.2016 r. ze
zmianami.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2018 r poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach oraz na
wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice nadanym Zarządzeniem nr
RZ.120.019.2016 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20.09.2016 r ze zmianami wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 4 skreśla sie ust. 6.
2. W § 6, w ust. 6 skreśla się słowa: "telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej".
3. W § 8:
1) w ust. 1 skreśla się punkt 2.
2) skreśla się ust. 2.
4. W § 9:
1) skreśla się ust. 1 i 2,
2) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Test merytoryczny na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
przygotowuje osoba bezpośrednio nadzorująca pracę tego stanowiska lub wyznaczony przez nią
pracownik. Odpowiadają oni za poprawność przygotowania testu oraz za jego poufność."
3) dodaje sie ust. 13 w brzmieniu:
"13. Podczas testu zabrania się kandydatom korzystania z urządzeń mobilnych pod rygorem
wykluczenia z procesu rekrutacji."
5. W § 10, w ust. 8 słowa „przewodniczącego komisji" zastępuje się słowami "Sekretarza Miasta".
6. W § 12:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komisja rekrutacyjna w protokole rekomenduje Burmistrzowi Miasta do zatrudnienia kandydata,
który uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z całego procesu rekrutacji."
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Komisja przekazuje protokół Burmistrzowi Miasta, który podejmuje decyzje o zatrudnieniu.”.
7. W § 15, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia ogłoszenia
wyników naboru"
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
mgr Adam Wójcik
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