
W(>JT GMh'N SWILCZA
woj. podkarpackie

Zarzqdzenie Nr 184.2017
W6jta Gminy SWilcza

z dnia 6 Iistopada 2017 r.

Na podstawie art. II ust. I , art. 12 ust. I oraz art . 13 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzadowych (Oz. U. z 2016 r., poz.902 ze . zm.) zwana dalej "ustawlj" oraz art .
33 ust. I ustawy z dni a 8 marca 1990 r. 0 sarnorzadzie gminnym ( Oz. U. z 20 17 r., poz.18 75),

znrzqdzam co na stepuje:

§ 1.

Przep rowadzic nab6r w celu wylonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze w Referaci e
Nieruc homosci, Planowan ia Przestrze nnego i Ochro ny Srodowiska w Urzedzie Gm iny Swi lcza 
pod inspektora, na kt6rym beda wykonywane nastepujace czynnosci:
I) prowadzenie spraw wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a w szczegolnosci:
- podejmowanie dzialan w zakresie lItrzymania prawidlowych stosunkow wodnych na terenie gminy
Swilcza, w tym prowadzenie postepowan z zakresu zmian stanu wody na gruncie,
2) aktualizacja i realizacja zadan wynikajqcych z gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy
Swilcza, w tym koordynowanie ewidencji odpad6w azbestowych, przygotowywanie wnioskow 0 dotacje na
usuwanie wyrob6w zawierajacych azbest,
3) realizacja zadan dotyczacych gospodarki odpadami komunalnymi wynikajacych z ustawy 0 utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy 0 odpadach, a w szczegolnosci:

- prowadzenie caloksztaltu spraw zwiazanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym prowadzenie postepowan w zakresie usuniecia odpad6w z miej sc nieprzeznaczonych
na ich skladowanie lub magazynowanie, prowadzenie sprawozdawczosci w zakresie odpad6w,
wyposazenie terenu gminy w kosze uliczne i pojemniki sluzace utrzymaniu czystosci i porzadku,
prowadzenie dzialan infonnacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
przygotowywanie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy,

4) przygotowywanie opinii W6jta w sprawie poszukiwania lub rozpoznawania zlM kopalin,
5) opiniowanie decyzj i w sprawie rekultywacji grunt6w.

§2.

1. Nab6r przeprowadza Komisj a konkursowa, zwana dalej .Kornisja", w skladzie :

a) Slawomir Styka
b) J6zefWi lga
c) Anna Niemier
c) Agnieszka Mazela

Przewodniczacy Kornisji,
- czlonek Kom isji ,

czlonek Komisj i,
czlonek Komi sji,

2. 0 0 zadan Komisji nalezy:
I) sporzadzenie projektu ogloszenia 0 naborze oraz umieszczenie go w Biuletyn ie Informacji

Publ icznej Gminy Swilcza, zwanym dal ej .Biuletynem " i na tablicy info rmacyj nej
w Urzedz ie Gminy Swilcza,

2) dokonanie oceny kandydat6w pod wzgledem spelnienia przez nich wymog6w formalnych,
okreslonyc h w ogloszeniu 0 naborze oraz upowszechnieniu w Biuletynie listy kand ydatow,
kt6rzy te wymo gi speln iaja,

3) przeprowadzenie procedury naboru oraz sporzadzenie protokolu przeprowadzonego naboru
kandydatow,

4) przedstawienie W6jtowi wynik6w przeprowadzonego naboru wraz z dokumentacja, celem
podjecia decyzji, co do zatrudnienia wybranego kandydata,

5) sporzadzenie projektu informacji 0 wyniku naboru i upowszechnieni e jej w Biuletynie oraz
na tablicy informacyjn ej Urzedu Gminy Swilcza, dotyczy to takze informacj i
o ewentualnym zatrudnieniu ko lejnej osoby sposrod najlepszych kandydat6w wylonionych
w protoko le tego naboru na wypadek rezygnacj i wy branego kandydata lub ustan ia jego
stosunku pracy w term inie 3 miesiecy od daty nawi azani a go .



§ 3.

I. Nab6r przeprowadza sie w dw6ch etapach.
2. Etap 1 obejmuje badanie pod wz gled ern formalnyrn zlozonych przez kandydatow dokument6w

okreslonych w ogloszeniu 0 naborzc oraz upowszec hnieniu listy kandydat6w w Biuletynie.
3. Etap II obejmuje rozmowe kwalifikacyjna z kandydatami, 0 kt6rych rnowa w ust, 2, podczas

kt6rej odpow iadaja oni na pytania zadawane przez czlonk6w Komisji. Udzielane przez
kandydatow odpowiedzi kazdy z czlonk6w Komisji ocenia w skali punktowcj od ,,0" do ,,5",
biorac pod uwage w szczegolnosci merytoryczna zawartosc odpowiedzi, predyspozycje
kandydata do pracy na stanowisku urzedniczyrn, kt6rego nab6r dotyczy, spos6b formulowania
mysli i logiki rnyslenia, poprawnosc jezykowa wypowiedzi, kulture osobista itp.

4. Oceny punktowe wy stawione poszczeg61nym kandydaiorn przez wszystkich czlonk6w Komisji
sumuje sie. Maksyrnalna, moz liwa do uzyskania, liczba punkt6w wynosi 20 punkt6w.

5. 0 miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadamia sie kandydata telefonicznie z co
najmniej jednodniowym uprzedzeniem w stosunku do daty jej przep rowad zenia.

§4.

W sprawach nieuregu lowanych mmej szym zarzadzeniem, do prowad zonego naboru stosuje SIC;

przepisy ustawy,

§5.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dnicm podpisania,


