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PRoToKoŁ
Z DRUGIEGo ETAPU NABORU I(ĄNDYDATÓW

na stano\Yisko urzędnicze - S€kr€tarza Gminy Sadkorr icc
w Urzędzie Gminy w Sadkoryicaclr w dniu 27 listopada 2015 r.

Nabór rla stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Saclkorvice został ogłoszony rv dniu
4 listopada 20l 5 r' Wymagalle dokunlenty aplikacyjne należało złoŻyć w termitlic do dnia
20 )istopada 2015 r. do godz. 15'".
W rł'yniktr ogłoszenia o naborze na w/lv stanolvisko prac1' rvpłynęła.jedna oferta.
ZloŻol]a ofefta spełniła wytnagatlia fbrnralne.
ofeftę Złożyła Pani Barbara Gąsiorowska zaln. Pobiedna.

Lista kandydatólv dopuszczotlycIl do Il etapu naboru:
Patli Barbara Gąsiororvska zam' I)obiedna.

3' Konrisja Rekrutacyjlra r.v składzie:
l. KalolilraKowaIska PrzcrvodniczącaKonis.ii
2. Wanda Więckowska Sekrctarz Konisji
]. Agata Magiera Człollek Komisji
4. GraŻyna Grzejszczyk Członck Konris.ji

przeprowadziła rv dniu 27 |islopada 20l5 r. ll etap naboru tra stanorr'isko Sekretarza (inin5'.

4' ll etap naboru skladał się z:
l ) ocel]y l'nelytorycztlej złożorlych doku nlentów apl ikacyjnych
I ) rozrrorr; ku a lifikauljrcj.

Dokunrenty aplikacyjne złoŻone przez Par-rią Barbarę Gąsiorowską spełniają wszystkie
wymogi tbll-nalne i uzyskały najwyzszą ocenę od Członków.Kon-risji Rckrutacyjnej'
Podczas roZmoWy kwalifikacyjrrej Pani Barbara Gąsiorowska udzie1iła bardzo trafr-ryc1r

i rłryczerpujących odpowiedzi na wszystkie Zadane pytania.

5. Zgodnie z oborviązLrjącyln I'egLtlaln itletl Komisja Rckrutacyjna tnoże odstąpić od tcsttl
krvalifikacyjnego rv przypadku, gdy do drugiego etapu konkursu dopuszczono jcdnego

kandydata' W zrviązku z lyl11, iŻ tla w/rv stanowisko wpfynęła tylko jedna of'erra ido
II etapLr korlkursu dopuszczotlo jcdtrego karrdyclata Korllisja Rckrutacyjna podjęła decyzję
o odstąpieniu od przeprowadzetlia tcstu krł'alifi kac;'jnego '

Konlisja Rekrutacyjna informuje, że w rvyniku zakończenia proccdury naboru na
stanolyisko Sckretarza Gminy zostala wyblana Pani B:rrbara Gąsiorowska.

Uzctsudnicnic vyfutru;
Pani Barbara Gąsiorowska spełnia warurlki okrcślotle w ogloszeniLl o naborze. Konlisj.r

Rekrutacyjlla po ocenie merytoryczne.j doktltlletltórv aplikacyjnych oraz po p rzep rorvadzen iLt

rozmo\Yy krvalifi kacyj nej strvierdziła, Żc Pani Barbara Gąsiororł'ska posiada niczbędną rviedzę
i krvalifikacle do pracy na stanor.r,isku Sckretarza Gnriny.
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