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Z?nPaThTisp
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ca2017 I.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zakladu Us fug Komunalnych
w Drawsku Pomorskim

Na podstawie  art.  30  ust.  2,  pkt  5  ustarvy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2016 I. poz. 446, poz.  1579 ipoz.  1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)
oraz art. 1 1 ustanvy z dnia 21 1istopada 2008 I. o pracownikach samorzqdolvych (Dz.U. z 2016
I. poz. 902) zarzadza sis) co nastepuje:

§1.  Ustala  sis  regulamin konkursu na  stanowisk-o  dyrektora Zakladu Usfug  Komunalnych
w Drawsku Pomorskim stanowiacy zalacznik do niniej szego zarzadzenia.

§ 2.Wykonanie zarzqdzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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do zarzqdeeda NZ#ffz2ItoIlk7
Burndstrza DravsI[ff P omorskiego

z dnda!.k. tipca 201ir.

RE GULAMIN
KONKURSU NA STANO|n7ISKO DYREKTORA ZAKLADU USLUG KOnAIJNALnnrCH

W DRAWSKU POMORSKIM

§ 1. Gel konkursu i tryb zglaszania kandydat6w
1.   Celem   konfursu  jest   lvylonienie   kandydata   na   stanowisko   dyrektora   Zakladu   Us fug
Komunalnych w Drawsku Pomorskim.
2. Konkurs ma charakter otwarty i moZe w Him uczestniczy6 ka2dy kandydat , kt6ry odpowiada
kryteriom  okreSlonym  w  ogloszeniu  Burmistrza Drawska  Pomorskiego  w  sprawie  naboru  na
stanowisko dyrektora Zakladu Us fug Komunalnych w Drawsfu Pomorskim.
3. Do konkersu mo2e przystapi6 kaZdy po zlozeniu swojej oferty na warunkach i trybie zawartym
w ogloszeniu o konfursie oraz warunkach konfursu.
4.  KaZdy  zglaszajacy  sis  na  stanowisko  dyrektora  zobowiazany jest  do  zlozenia  wszystkich
dokument6w lvymienionych w ogloszeniu o konkursie.
5. Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydat6w do konkursu po stwierdzeniu spehaienia przez
nick  fiormalnych  kryteri6w  doboru  okreSlonycfi  w  ogloszeniu  o  konkursie  oraz  warunkach
konkursu.

§ 2. Og6lne znsady postepow;nia konkursowego
1. Konkurs na stanowisko dyrektora prowadzony jest dvlletapOWO.
2.  Pie]wszy  etap  konkursu  odbywa  sis  bez  udzialu  osobistego  ofierent6w  i  obejmuje  analize
dokument6w aplikacyjnych  dokonana przez komisj e konfursowq;

1)   analiza dokument6w polega na zapoznaniu sis przez komisje z aplikacjami nadeslanymi
przez kandydat6w i sprawdzeniu, czy zostaly zlozone w miejscu i terminie okreSlonym w
ogloszeniu konhalrsolvym,  czy zawieraja wszystkie lvymagane  dokumenty,  oraz czy z
dofument6w tycfi lvynika,  Ze  kandydaci  spelniaja lvymagania niezbedne  okreSlone  w
ogloszeniu,

2)   oferty zlozone po terminie, oferty nie zawierajape wszystkich wymaganych dora-ent6w
oraz  oferty  z  kt6rych  lvynika,   Ze  kandydaci  nie   spehaiaja  lvymagah  niezbednych
okreSlonych   w   ogloszeniu   o   naborze   podlegaja   odrzuceniu,   a   kandydaci   nie   sa
dopuszczeni do II etapu procedury naboru.

3.   Drugi   etap   konkursu   odbywa  sis  z  udzialem  zainteresowanych   oferent6w  i   obejmuje
postepowanie ]owaliflkuj ace kandydat6w na stanowisko dyrektora.
Nie  przystapienie   oferenta  do   kolejnego   etapu  postepowania  konkursowego   eliminuje   go
z dalszego udziafu w konkursie, z wyjatkiem przypadk6w losorvych, po uwzg1?dnieniu kt6rych
o dopuszczeniu do tego etapu moZe zdecydowa6 komisja.

§ 3. Zasady pracy i sklad komisji
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1.   Za caloksztalt prawidlowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem
odpowiedzialnoS6 ponosi komisja.

2.   W   sklad   komisji   konkursowej   wchodza   osoby   powolane   przez   Burmistrza   Drawska
Pomorskiego.

3.   W  sklad  komisji  nie  moZe  bye  powolana  osoba,  kt6ra jest  malZonkiem,  krewnym  albo

powinowatym    do    drugiego    stopnia    wlapznie    osoby)    kt6rej    dotyczy    postepowanie
rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunfu pravIlym lub faktycznym, ze maze
to budzi6 uzasadnione watpliwoSci co do bezstronnoSci.

4.   Zastapca przewodniczacego  zastepuje przewodniczacego podczas jego nieobecnoSci.
5.   Pracy komisji przewodniczy jej przewodniczqcy.
6.   Do obowiazk6w przewodniczacego nalezy w szczeg6lnoSci:

1)   organizowanie sprawnego przebiegu prac komisji,
2)   zwolywanie posiedzch komisji,
3)   1vyZnaCZanie Zadafi i  CZynnOSci przyjetych na posiedzeniach komisji poszczeg61nym jej

czlonkom,
4)   zarzedzanie glosowania w celu rozstrzygniecia wszystkich istotnych kwestii.

7.   Do obowiapk6w sekretarza komisji nale2y:
1 )   organizacyjne zabezpieczenie sprawnego dzialania komisji,
2)   udzielenie oferentom niezbednej pomocy w zakresie przeprowadzanego konfursu,
3)   protokolowanie posiedzefi komisji.

8.   Podstawowq forms pracy komisji sa posiedzenia.
9.   Obrady  komisji  sq  poufile,  CZlonkowie  komisji  majq  obowiqzek  zachowa6  w  tajemnicy

infiormacje   a  przebiegu  konkursu.   Infiormacje   o  przebiegu  prac   komisji   lvydawane   sq
okresowo po uzgodnieniu ich treSci.

10. GIosowanie  w  sprawach  organizacyjnych,  proceduralnych  oraz  w  sprawach  dotyczacych
lvylonienia kandydat6w na dyrektora oraz icfi oceny - przeprowadzane jest w trybie jawnym
zwykla wiekszoScia glos6w.

1 1. Komisja moZe obradowa6 w skladzie nie mniejszym niZ 3/4 jej skladu.
12. Komisja  moke  zaprosi6  do  udzialu  w  postapowaniu  konkursowym  lub  na  poszczeg61ne

posiedzenia   osoby   spoza   skladu   komisji   -   o   ile   lvymaga   togo   sprawnoS6   i   poziom
merytoryczny konfursu. Osoby te nie biorq udzialu w glosowaniu.

13. Do czynnoSci komisji naleZy w szczeg61noSci:
1 )   opracowywanie dokument6w niezbednych w postapowaniu konkursowym,
2)   ustalanie harmonogramu postepowania konfursowego,
3)   ustalanie spelnienia warunk6w okreflonych w ogloszeniu o konfursie i podjecie decyzji a

dopuszczeniu ofierenta do udzialu w konkursie oraz do jego kolejnych etap6w,
4)   okreSlenie kryteri6w oceny przydatnoSci kandydat6w,
5)   \vyraZenie  zgody  na  udzial  w  posiedzeniach  lub  czynnoSciach  komisji  os6b  spoza jej

grOna,
6)   przeprowadzenie postepowania konkursowego.



14. Wszystkie posiedzenia komisji  sa protokolowane,  zawieraja  informacje  o przebiegu obrad
i podjetych ustaleniach.  Protokoly komisji numeruje  sis wedfug kolejnoSci  ich powstania.
Umieszcza sis w nick imiona i nazwiska czlonk6w komisji i os6b zaproszonych.

15. Protokoly z posiedzefi komisji podpisuja wszyscy czlonkowie komisji. Protokoly sa jawne.
Dokument okreSlajacy kryteria oceny przydatno5ci kandydata zalqcza sis do protokofu.

§ 4. Procedura wylaniania kandydat6w na stanowisko dyrektora

1. PIERWSZY ETAP KONKURSU
Przewodniczacy     komisji     infiormuje     kandydat6w,     kt6rzy     spelnili     lvymogi     formalne
o dopuszczeniu do II etapu konkursu.  Oferenci, kt6rzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu
konkursu otrzymujq info]macj e o przyczynie odrzucenia ofierty.

2. DRUGI ETAP KONKURSU POLEGA NA:
1)    Komisja    przeprowadza        rozmowe    kwaliflkaCyjna    Z    POSZCZeg6lnymi    kandydatami
w szczeg61noSci celem sprawdzenia:

a)   posiadanej wiedzy i znajomofci przepis6w prawnych lvymaganych na stanowisku
kierowniczym ,

b)  predyspozycj i i umiejetnoSci kandydata gwarantuj apych prawidiowe lvykonywanie
powierzonych obowiazk6w,

c)   umiej?tnofci analizy problemu i poprawnego lvyciagania wniosk6w,
d)   ce16w zawodolvych kandydata,
e)   zakresu  obowiqzk6w  i  odpowiedzialnoSci  na  stanowiskach  zajmowanych  poprzednio

przez kandydata.
2)  KaZdy czlonek komisji podczas rozmolvy kwaliflkaCyjnej PrZydZiela kandydatowi punkty  w

skali od 0 do 10.
3)   Oceny kandydata dokonuje sis w oparciu o formularz oceny kandydata bioracego udzial w

konkursie, kt6ry stanowi zalapznik do niniej szego regulaminu.
4)   Po przeprowadzonej rozmowie lowaliflkaCyjnej kOmiSja lvylania  kandydata, kt6ry w selekcji

kohcowej uzyskal naj|vyzsza liczbe punkt6w z rozmolvy kwaliflkaCyjnej, jednak nie mniej
niz20.

§ 5. Postanowienia koricowe
1.   Komisja  przedklada  Burmistrzowi   Drawska  Pomorskiego   lvyniki   konkursu   (w   formie

protokofu kohcowego) wraz z j ego dora-entacj a.
2.   Komisja ulega rozwiqzaniu z chwilq zamkniecia postepowania konkursowego.
3.   Organ  uprawniony  moZe  w  kaZdym  etapie  uniewaini6  postapowanie  konkursowe  bez

podania przyczyn.



Zalqczhik do regulamin honkursu na
stanowisko dyrektora ZUK

w Dram)Slow Pomorskim

FORRAIJLARZ OCEP\nr KANDlroATA

BIOR4CEGO UDZIAL W KONIttJRSIE NA STANO|VISKO D|mEKTORA ZUK

W DRAWSInJ POM.
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(imie i nazwisko kandydata)

Kryteria oceny przydatnoSci kandydat6w podlegaj ape ocenie w zakresie: IloS6 punkt6w

1. PoprawnoS6 odpowiedzi, w i)rm:
1)   posiadanie   wieday   i   znajomof6   przepis6w   prawnych   lvymaganycfi   n

stanowisku kierowniczym,
2)   predyspoaycje     i     umiej?tnoSci     kandydata     gwarantujape     prawidfow

lvykonywanie powierzonycfi obowiazk6w,
3)   umiejetnoS6 analizy problemu i poprawne lvyciqganie wniosk6w,
4)   cele zawodowe kandydata,
5)   zakresy  obowiazk6w  i  odpowiedzialnoSci  na  stanowiskach  zajmowanyc

poprzednio przez kandydata.

2. Predyspozycje kierownicze i organizatorskie w t5-:
1 ) koncepcj a fuckcjonowania j ednostki,
2) znaj omoS6 przepis6w reguluj apych funkej onowanie j ednostki,
3) znaj omoS6 technologii informatycznych,
4) komunikatyunoS6.

3. Og61ne wraZenie:

Lapzlrie mOZlilvych do uzyskania punke6w: 1 0

Ilof6 punke6w uzyskanych przez kandydata:........-..........

(imie i nazwisko czlonka komisji)


