
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr  OR.120.4.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia  25  stycznia 2012r 

 

 

w sprawie zmiany  Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w 

Urzędzie Miejskim w Białej i na  wolne stanowiska kierowników  gminnych  jednostek 

organizacyjnych 

 

 

    Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

/ Dz.U. z 23001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 7 pkt 3 i art. 11 oraz 12 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009r 

Nr 157, poz.1241, z  2010r Nr 229, poz.1494 oraz z 2011r Nr 234,poz.777 i  Nr 201 poz. 

1183/ zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na 

wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadzonym 

zarządzeniem Nr OR.1052-5/09 Burmistrza Białej z dnia 26 lutego 2009r  i zmienionym 

zarządzeniem Nr OR.0152-21/09 z dnia 6 października 2009r , wprowadzam następujące 

zmiany: 

 

1) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Projekt ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko przygotowuje przy współudziale 

Sekretarza Gminy( w przypadku naboru  pracowników Urzędu) lub Z-cy Burmistrza( w 

przypadku naboru na  kierownika gminnej jednostki organizacyjnej) Kierownik Referatu 

Organizacyjnego Urzędu( pracownik prowadzący sprawy kadrowe).”; 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ogłoszenie o naborze powinno w szczególności zawierać: 

 

1) nazwę i adres Urzędu/ jednostki; 

2) określenie stanowiska; 

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem , zgodnie z opisem 

stanowiska, ze wskazaniem na wymagania niezbędne, przez które rozumie się  

wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz na 

wymagania dodatkowe, przez które rozumie się pozostałe wymagania, 

pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku; 

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) informacje o warunkach pracy na danym stanowisku; 

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  

wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie / jednostce 

organizacyjnej gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%; 

7) wskazanie wymaganych dokumentów;  

8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.” 
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2) w § 7 ust. 2  uchyla się pkt 8a ; 

 

3) w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„ Po przeprowadzonej rozmowie z wszystkimi kandydatami  komisja ustala sumaryczną 

ilość punktów  dla każdego z kandydatów.” 

 

4) po § 9  dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a.1. Po zakończeniu naboru na   stanowisko urzędnicze ( z wyłączeniem 

kierowniczego) komisja ustala , nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów w danym 

naborze wraz z wskazaniem osób niepełnosprawnych, o ile znajdują się w gronie 

spełniających wymagania niezbędne oraz o największym stopniu spełniających 

wymagania dodatkowe w celu umieszczenia ich nazwisk, imion i adresów w protokole, 

wskazując kandydata, który jej zdaniem jest najlepiej przygotowany  do wykonywania 

obowiązków na wakującym stanowisku . 

2.. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze, jest niższy niż 6%, 

pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym( z wyłączeniem 

kierowniczego) przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o 

których mowa w ust. 1.” 

 

5) Po  § 9a dodaje się § 9b w brzmieniu: 

„§ 9b.Po  zakończeniu naboru na kierownicze  stanowisko  urzędnicze komisja ustala nie 

więcej niż pięciu , najlepszych kandydatów w danym naborze spełniających wymagania 

niezbędne oraz o największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe w celu 

umieszczenia  ich nazwisk, imion i adresów w protokole, wskazując kandydata, który jej 

zdaniem jest najlepiej przygotowany do wykonywania obowiązków na wakującym  

stanowisku.” 

 

6) w § 10  ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego ( tj.  nazwa miejscowości) nie więcej niż pięciu 

najlepszych kandydatów wraz  z wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych , którym 

zgodnie z zapisem  art. 13a  ust. 2 przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu  na 

stanowisku urzędniczym.  Pierwszeństwa w zatrudnieniu  niepełnosprawnych nie stosuje 

się przy naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze.”, 

 

7) w § 14 : 

a) ust. 5 otrzymuje  brzmienie: 

„5. Jeżeli kandydat, który uzyskał największa liczbę punktów w naborze, zrezygnuje z 

podjęcia pracy, zatrudniona może zostać osoba z najlepszym wynikiem spośród  

pozostałych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.”, 

 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli stosunek pracy  osoby wyłonionej w drodze naboru ustanie w okresie trzech 

miesięcy od dnia jego nawiązania, możliwe jest zatrudnienie na  tym stanowisku 

kolejnej  osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego 

naboru, przy zachowaniu  pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w 

sytuacji o które mowa w  art. 13a ust. 2  ustawy  o pracownikach samorządowych.” 
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8) § 16 otrzymuje brzmienie : 

„ § 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  zastosowanie maja 

aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z  dnia 21 listopada 2008r o pracownikach 

samorządowych.” 

 

9) załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze   otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego tut. Urzędu 

oraz Sekretarzowi Gminy Biała. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


