
Zarządzenie Nr 792/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie  naboru  na  stanowisko Kierownika  Biura  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt
w Urzędzie Miasta Kalisza

Na  podstawie  art.  11  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008r.  o  pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) w związku z  art. 30 ust. 2 pkt.
5 ustawy z dni 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyłonienie kandydata na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w  Urzędzie  Miasta  Kalisza  nastąpi  w  drodze  naboru  przeprowadzonego  według  zasad
określonych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w  Urzędzie  Miasta  Kalisza,  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do  niniejszego
zarządzenia,  zostanie  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza. 

§ 3

1. Do przeprowadzenia  naboru  i  wyłonienia  kandydata  na  stanowisko Kierownika  Biura
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta Kalisza powołuję się Komisję
w następującym składzie:

1) Przewodniczący – Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza,
2) Członek – Stefan Kłobucki – Sekretarz Miasta Kalisza,
3) Członek – Irena Sawicka – Skarbnik Miasta Kalisza,
4) Członek – Jan Adam Kłysz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska,
5) Sekretarz  Komisji  –  Katarzyna  Pospiech  –  Główny  Specjalista  ds.  kadrowych

w Wydziale Organizacyjnym.

2. Do zadań Komisji należy:

1) stwierdzenie  spełnienia  przez  poszczególnych  kandydatów  wymogów  formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) przeprowadzenie  naboru  i  wyłonienie  kandydata  na  stanowisko  Kierownika  Biura
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta Kalisza.



3. Ustala się następujące zasady postępowania naboru:

1) pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji,

2) komisja w I etapie naboru dokonuje oceny złożonych ofert pod względem spełnienia
przez  kandydatów  wymagań  formalnych  określonych  w  ogłoszeniu  i  kwalifikuje
kandydatów do dalszego etapu naboru w głosowaniu jawnym,

3) w  II  etapie  postępowania  Komisja  przeprowadza  rozmowę  kwalifikacyjną
z kandydatami, oceniając przedstawioną koncepcję pracy oraz wizję realizacji zadań
Biura,

4) wyniki konkursu Komisja ustala w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
uzasadniając dokonany wybór, 

5) protokół z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy jej członkowie,

6) przewodniczący  Komisji  przekazuje  niezwłocznie  Prezydentowi  Miasta  Kalisza
wyniki konkursu do zatwierdzenia.

4. Nabór  należy przeprowadzić również w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

5. Komisja rozwiązuje się z dniem wyłonienia kandydata. 

6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem decyduje Komisja.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta w zakresie ogłoszenia naboru oraz 
Przewodniczącemu Komisji w pozostałym zakresie.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


