Zal4czntkw I do ZatzqdzeniaBurmistrzaDzierzgorna
nr 317/2009 z drna14 stycznia2009 r.

BurmistrzDzierzgonia

WNIOSEK

o ptzeprowadzenienaboruna wolne stanowiskourzpdntcze.

Wnioskujg o akceptacjgniniejszegowniosku i wyra:Zeniezgody na przeprowadzenienaboruna
wolne stanowiskourzpdnibze:

I ) nazwawolnegostanowiska
urzEdniczego.........

2) kr6tkie uzasadnieniezawierajqceptzyczyny powstaniawolnegostanowiskaurzqdniczego

3) opis wolnego stanowiskaurzgdniczego:
a) zadaniawykonyr'r'anena stanowiskupracy;

b) wymagania niezbgdnew zakresiekwalifrkacji, umiejEtnodcii predyspozycji;

i predyspozycji;
c) wymaganiadodatkowew zakresiekwalifikacji, umiejgtnoSci

datai podpisosobyskladaj4cej
wniosek

Akceptujp
datai podpisburmistrza

Zalqczrllkff 2 do ZarzqdzerttaBurmistrzaDzierzgonia
z dnia14 stycznta2l19t.
w 31712009
OGI,OSZENIEONABORZE
NA WOLNE STANOWISKOURZEDNICZE
Burmistrz Dzierzgoniaoglaszaotwarty i konkurencyjnynab6rna wolne stanowiskoutzQdnicze
1. Nazwai adresjednostki

2. Stanowiskopracy

3. Niezbqdne wymagania od kandydat6w

4. Dodatkowe wymagania od kandydat6w

5. Zadaniawvkonr,rranena stanowisku:

6. Wymaganedokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Zyciorys-curriculum vitae,
pracyz dotychczasowych
miejscpracy,
3) kopieSwiadectw
4) kopiedokument6wpotwierdzaj4cych
wyksaalceniei doda&owekwalifikacje,
na stronieintemetowejUrzEduMiejskiegow Dzierzgoniulub w
5) kwestionariusz
osobowy- wg wzoru dostgpnego
ReferacieOrganizacyjnymUrzeduMiejskiego w Dzierzgonirl
6) oswiadczenie,ze kandydatnie byl skazanyprawomocnymwy, okiem s4duza umyslneprzestQpstwoSciganez
oskarZeniapublicznegolub umy6lneprzestgpstwoskarbowe,
7) oSwiadczenieo niekaralno6ciza naruszeniedyscypliny finans6wpublicznychna podstawieart. 4 pkt I i 3 ustawy
dyscyplinyfinans6wpublicznych(Dz. U. z 2005r. Nr
zanaruszenie
z dnial7 grudnia2004r. o odpowiedzialno5ci
14poz.ll4 zp6in. un.).

8) oSwiadczenieo pelnej zdolnoScido czynno$ciprawnych i korzystaniuz pehi praw publiczrych.
Ofertg i wszystkiewymaganedokumentynale2yzlo2ydosobi6cielub przeslaCna adresUrzgduMiejskiego w
Dzierzgoniu,Plac WolnoSci1, 82440 Dzierzgoh,w zarnlmigtejkoperciez dopiskiem:,, Nab6r na
stanowisko.............
............,
do dnia.....
......(decydujedatafaktycmego
wptywu do Urzgdu)
Wymaganedokumentyaplikacyjne:list motywacyjny,zyciorys- CV powinny byd opatrzoneklauzult Wrazam
zgodena przetwarzaniemoichdatych osobowychzawartychw oferciedla potrzeb niezbqdnychdo realizacji
procesunaboruzgodniez ustawqz dnia 29.08.1997o ochroniedanychosobowych( Dz. U. z 2002 r Nr I0l, poz.
926 z p6in. zm.) oraz ustawqz dnia 2l listopada2008 r o pracownikachsamorz4do'tvych( Dz. U. Nr 223,poz.
1458)

DzierzgorL, dn .

Zalqcz:ik nr 3 do ZarzqdzeniaBurmistrzaDzierzgorl1a
z dnia14stvcznia2009r.
rn 31712009

OSwiadczenieczlonka Komisji Rekrutacyjnej

Imig (imiona)
Nazwisko

OSwiadczam.2e:

l. Nie

pozostajQ w

zvviqzkrr malzeriskim, w

stosunku pokrewieristwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia oraz nie jestem zwiqzany z !Fyt.rltrprzysposobienia lub
kurateli z kandydatemzainteresowanymprac4na wolnym stanowisku.
2. Nie pozostajQz kandydatemw takim stosunkuprawnym lub faktycznym,2e moZe
budzi6 uzasadnionew4tpliwo3ci co do mojej bezstronnoEci.

ZaNqczntkw 4 do Zarzqdzenra
BurmistrzaDzierzgonia
w 31712009
z drna14 stycznta2}}9r.

Karta indywidualnej ocenykandydata
na stanowisko

l. ImiE i nazwiskoczlonkaKomisji Rekrutacyjnej
2. Imig i nazwiskokandydata,adres.

3. Ocenapunktowa przyznanakandydatowiw trakcie rozmovly kwalifikacyjnej w skali od 0 do 10
punkt6w:............................punkt6w

datai podpisczlonkaKomisji Rekrutacyjnej

..J

Zalacznik w 5 do ZarzadzeniaBurmistrzaDzierzsotia
w 317/2009z dnia | 4 stycmia 2009r.

PROTOKOLZ NABORU NA WOLNE STANOWISKOURZEDNICZE
W UrzgdzieMiejskim w Dzierzgoniuprzeprowadzonootwarty i konkurencyjnynab6rna
stanowisko:

Nab6r przeprowadzilaKomisja RekrutacyjnapowolanaZarzqdzentemBurmistrzaDzierzgonia
nr........2
dnia................w
skladzie:
1........................

..- Przewodticz4cy
KomisjiRekrutacyjnej

2........................

.- Sekretarz
KomisjiRekrutacyjnej

3........................
4........................
Liczbanadeslanych
ofert:.....................,
w tym ofertspehriajqcych
warunkiformalne..........
Kandydaciuszeregowaniwedlugpoziomu spelniantaprzeznich wymagariokreSlonychw
ogloszeniuo naborze:
I .......
.......
..........

zNnteszkala/
ly w.

......,uzyskata/l

zamieszkala/
Lyw.

......,uzyskala/1

zamieszkal ly w.

......,uzyskala4

ocenE...........punkt6w,
2...........-............
ocenE...........punkt6w,
3........................
ocenq...........punkt6w.
Do zatrudnieniawybrana./ny zostalalal Pani/ Pan

zarnieszkaly

metodyi techniki naboru:
ZastosowanonastQpujece

Uzasadnienie
wyboru:

Zalqczntknr 6 do ZarzrydzmiaBurmistrzaDzierzgonia

nr 317/2009z dnia14stycmia2009r
OGLOSZENIEO WYNIKU NABORU NAWOLNE STANOMSKO URZEDNICZE
Burmistrz Dzierzgoniainformuje, 2ew wyniku otwartegoi konkurencyjnegonaboruna wolne
urzgdnicze
w............
stanowisko

na
.........do
zatrudnienia

stanovrisku........
wybrana/ny zostalal atPanil Pan
.\--i

}Y......'........'..'.'..

Uzasadnieniewyboru albo nierozstrzygnigcianaboru:

, zarnies?kala/

