zarzqdzenie nr ....9^... t zotl
Kierownika Urzedu IUliasta Dzialdowo
z dnia . /!.5. wrze5nia 2ol 3r.
w sprawie zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym na wolne
kierownicze stanowiska urzednicze, w Urzedzie Miasta Dzialdowo

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy

z

dnia

8

marca 1990r.

o

samozedzie gminnym

(Dz.U. z2O13r. poz.594 z p62n. zm.) w zwiazku z ustawa z dnia 10 maja 20'13r. o zmianie ustawy o
pracownikach samozqdowych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U.22013r', poz.645) oraz S 55 pkt 1

lit.b) Regulaminu Organizacyjnego UzQdu Miasta Dzialdowo nadanego zarzqdzeniem N 13712012
Burmistrza Miasta Dzialdowo z dnia 31 grudnia 2012r. i zmienionego zarzqdzeniaml nr 312013 z dnia
9 stycznaa 2013t., nt 2Ol2O13 z dnia 15 marca 2013r., nr 5012013 z dnia 29 maja 2013r. i n 7812013
z dnia 9 wrzesnia 2013r.

zarzqdza sig, co nastepuje:

sl
W proceduze naboru na wolne stanowiska uzqdnicze, w tym na wolne kierownicze

stanowiska

urzednicze, w Uzgdzie Miasta Dzialdowo, zwanej dalej "Procedur{', ustalonej zanEdzeniem nr 4/09
Kierownika Uzedu Miasta Dzialdowo z dnia 18 lutego 2009r.,
Burmistrza Miasta Dzialdowo

N

-

112012 Burmistza Miasta Dzialdowo
Dzialdowo z dnia 5 stycznia 2012r., wprowadza sie nastepujqce zmiany:

zmienionej zarzqdzeniem

1)

wS

1:

a)

pkt 5 otzymuje bzmienie:
,,5)

Kierowniku Urzedu

-

oznacza

-

Kierownika Uzedu Miasta

lo Burmistza Miasta Dzialdowo lub

dzialajEcego z iego

upowaznienia Zastepce Burmistea Miasta Dzialdowo;";

b)

pkt 7 otrzymuje bzmienie:

oznacza to wydzielonq organizacyjnie czesd UzQdu, tj.:
"7) kom6rce organizacyjnej wydzial, referat oraz odpowiadajqce im r6wnozedne komorki organizacyjne o innei
nazwie, odpowiednio r6wnie2 samodzielne stanowisko pracy;

c)

pkt 8 otzymuie brzmienie:

oznacza to Naczelnika Wydzialu lub osobe
kieruiecq inna r6wnozednq kom6rk4 organizacyin4 dla kt6rej ustalono inna nazwe
(np. Kierownik USC, Komendant Stra2y Miejskiej) oraz Kierownika Referatu lub osobe
kierujqcq innq r6wnorzedne kom6rkq organizacyjna dla kt6rej ustalono inna nazwe
(np. Kierownik Biura Obslugi Klienta), a takze Audytora wewnetrznego' Kierownika
Archiwum, Starszego Specjaliste ds. bhp, zatrudnionych w jednoosobowych komorkach

,8) kierowniku kom6rki organizacyjnei

-

organizacyjnych Urzedu: Audytor Wewnetzny, Archiwum Zakladowe i Slu2ba bhp, albo
osobe upowaznione do wykonywania zadan kierownika kom6rki organizacyinej;';

d)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

,,11) wolnym stanowisku uzedniczym - oznacza to, w rozumieniu definicji wolnego
stanowiska urzedniczego, w tym wolnego kierowniczego stanowiska uzqdniczego,
okreslonej w ai.12 ust.1 ustawy (powt6rzonej w doslownym bzmieniu w S 4
Procedury), wystqpowanie u pracodawcy samozqdowego zakresu obowiazk6w
sluzbowychn'epzypisanychzadnemupracownikowipozostajqcemuwstosunkupracy
u tego Pracodawcy;";

e)

dotychczasowy pkt 6 oraz pkt 7, 8 i 11 w brzmieniu opisanym wyzej (odPowiednio):
w lit.b) - d), a takze pkt 9, 10i12-15, oznacza sie odpowiednio, jakopkt,7- l6';

0

po pkt 5 dodaje sie pkt 6 w bzmieniu:

2)

S4

,$

-

oznacza to Sekretaza Miasta Dzialdowo; pracownika samorzqdowego
zatrudnionego w Urzedzie na stanowisku kierowniczym urzedniczym na podstawie
umowy o prace, spelniajEcego wymagania okreslone w art.s ust.2 iart.6 ust.4 ustawy,
bezposrednio podleglego Kierownikowi Uzedu;';

,6) Sekretarzu

otzymuje bzmienie zgodne z bzmieniem art.12 ust.1 ustawy:
4 Wolnym stanowiskiem urzedniczym, w tym wolnym kierownicrym stanowiskiem
urzgdniczym, jest stanowisko, na kt6re, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze
porozumienia, nie zostal pzeniesiony pracownik samorzqdowy zatrudniony na stanowisku
uzedniczym, w tym kierowniczym stanowisku uzedniczym, posiadajAcym kwalifikacje
wymagane na danym stanowisku lub nie zostal przewidziany na to stanowisko nab6r albo
na kt6rym mimo przeprowadzonego naboru nie zostal zatrudniony pracownik.";

3)

w$

5;

a)

ust.1 otzymuje bzmienie:
,1. Decyzjg o rozpoczqciu procedury podejmuje Kierownik Uzedu:

1)

z wlasnej inicjatywy, w stosunku do wolnego stanowiska Sekretaza, nie p62niej ni2 w

ciagu 3 miesiecy od zwolnienia slanowiska, w formie wniosku;

2)

opierajqc

sie na

informacji przekazanej

pzez whsciwego

kierownika komorki

organizacyjnej o wakujacym stanowisku w podleglej mu kom6rce organizacyjnej lub przez
wlasciwego kierujacego pionem organizacyjnym o wakujEcym stanowisku kierowniczym
w podleglym mu pionie organizacy,lnym, w formie wniosku.";

b) w ust.4 na koncu
"z

pierwszego zdania kropke zastepuje sae pzecinkiem

dodaje wyrazy:

i

dodaje wyrazy:

i

dodaje wyrazy:

zastzeaeniem ust.1 Pkt 1.";

c) w ust.8 na korlcu

pierwszego zdania kropke zastepu.ie sie peecinkiem
,z zasteezeniem ust.1 pkt 1 .";

d)

i

w ust.g:

-

na koicu pierwszego zdania kropkQ zastepuje siq pzecinkiem

,z zastzezeniem art.S ust.1b. ustawy.";
zdanie drugie ottz ymuje bzmienie:
,Pzypadki, w kt6rych obsadzenie wolnego stanowiska uzqdniczego, w tym wolnego
kierowniczego stanowiska uzedniczego, moze nastqpic bez koniecznosci
pzeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru pzewiduie: aft.12 ust.2,
art.20 ust. 1, aft.22 i aft.23 ustawy, z zastze2eniem art.20 ust.2 ustawy.';

e)

ust.:4,8 igwbrzmieniu opisanym wyzej (odpowiednio): wlit.b)-d), a tak2e ust.:
,l1,
oznacza sie odpowiednio, jako ust.: "5 - 12';
ust. 10 i

0

po ust. 3 dodaje siq ust. 4 w bzmieniu:

5-7

oraz

,4. W odniesieniu do wakujqcego stanowiska Sekretarza wymagane dokumenty inicjujace
procedure naboru, o kt6rych mowa w ust.1 i6, ptzygotowuje isporzqdza w uzgodnieniu
z Kierownikiem Uzedu Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego.';

4) w zatEczniku nr 3 do Procedury, w cz€Sci

niezbedne wymagania
dotyczAcej
"Przykladowe
od kandydatow ubiegajqcych sie o wolne kierownicze stanowisko uzednicze:', w pkt 3 na koicu
Srednik zastepuje sie przeclnkiem i dodaje wyrazy: ,z zastzezeniem S 1 pkt 6 Procedury;';

I

w S 5 w ust. 2, 3, 8, i 10, w $ 7 w ust.3, w $ 10 w ust.4 i w S 20 w ust.1 uzyte w r62nych
pzypadkach i liczbach wyrazy "sekretaz Miasta" lub "Sekretaz Miasta Dzialdowo' zastepuje sie
uzytym w odpowiednich ptzypadkach i liczbach wyrazem ,Sekretarz".

s2
Zarzedzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

{3.0S. l0t} r.

