ZARZĄDZENIE NR 77.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 13a ust. 1, art. 14 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie
Powiatowym w Opatowie oraz na wolne stanowiska kierowników w jednostkach organizacyjnych powiatu
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 80.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 3 grudnia 2019 r., zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie,
w składzie:
1) Krzysztof Hajdukiewicz - przewodniczący komisji;
2) Tadeusz Bieniek - członek;
3) Ewelina Płatek - Kosior - członek;
4) Dorota Kamińska - sekretarz.
2.

W przypadku nieobecności przewodniczącego zastępuje go członek komisji przez niego wyznaczony.

§ 2. 1. Do zadań komisji należy:
1) ocena kompletności ofert kandydatów;
2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami;
3) sporządzenie protokołu z procesu rekrutacji;
4) przekazanie Staroście Opatowskiemu wyników przeprowadzonej rekrutacji.
2. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.
3. Obsługę administracyjno - techniczną zapewnia pracownik ds. kadrowych.
§ 3. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadań, określonych w § 2 ust. 1.
§ 4. 1. Osoby uczestniczące w pracach Komisji, o których mowa w § 1, są upoważnione do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Komisji oraz są obowiązane do:
1) przetwarzania danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, w szczególności z Polityką ochrony danych osobowych,
wprowadzoną zarządzeniem nr 27/2021 Starosty Opatowskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Opatowie;
2) nieujawniania w jakiejkolwiek postaci treści informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych
oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i nie
ustaje z chwilą zakończenia prac w Komisji.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na czas pracy
w Komisji i wygasa wraz z ustaniem pracy w nim.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz
zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych w toku naboru komisja wyłania nie więcej
niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe, któiych przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia
wybranego kandydata. Z przeprowadzonego naboru sporządza się zgodnie żart. 14 ww. ustawy protokół
którego elementy składowe zawiera ust. 2.
Natomiast w § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne stanowisko
kierownicze urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz na wolne stanowiska kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, uregulowano kwestie powołania komisji rekrutacyjnej, jej składu, kworum
oraz trybu pracy.
Powołanie komisji konkursowej wskazanej w zarządzeniu, zadaniem będzie ocena kompletności ofert
kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz przekazanie Staroście
Opatowskiemu wyników przeprowadzonej rekrutacji w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko
inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie w dniu
17.11.2021 r.
Sporządził
Wydział Organizacji Nadzoru
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