
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 
na kierownicze stanowisko urzędnicze 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach 
oraz określenia regulaminu konkursu 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Gizałki 
z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, w następującym składzie: 

1. Donata Potocka – Przewodnicząca Komisji, 

2. Teresa Kołecka – Członek Komisji, 

3. Renata Tomczak – Członek Komisji. 

§ 2. Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach, 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Po wykonaniu wszystkich zadań Komisja ulega rozwiązaniu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gizałki. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2022 z dn. 09.03.2022 r. 

 

 

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej 

do przeprowadzenia naboru na stanowisko 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach 

 

§ 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ustala harmonogram prac Komisji. 

 

§ 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

I. przeprowadzenie pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego polegającego na: 

1. Otwarciu ofert i analizie przedłożonych przez kandydatów dokumentów pod względem 

formalnym. Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów 

oraz oferty z których wynika, że kandydat nie spełnia określonych w naborze wymagań, 

podlegają odrzuceniu. 

2. Sporządzeniu listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone 

w ogłoszeniu. Listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce 

zamieszkania, umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Gizałki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki. 

II. przeprowadzenie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego polegającego na: 

1. Sprawdzeniu testów kwalifikacyjnych wypełnionych przez kandydatów. Każde pytanie 

w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat z testu może 

maksymalnie otrzymać 10 punktów. 

2. Rozmowie kwalifikacyjnej, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji m. in. predyspozycji 

i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych 

obowiązków, posiadanej wiedzy na temat pomocy społecznej oraz obowiązków 

i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 

kandydata. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela 

kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.  

3. Sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru i przedłożeniu go Wójtowi Gminy 

Gizałki.  

 

§ 3.  Wójt Gminy Gizałki dokonuje ostatecznego wyboru kandydata. 

 

§ 4. Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gizałki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Gizałki, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.  
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