Informacja
o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji w Referacie gospodarki komunalnej i inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:
I. Aplikacje, w terminie do 29.07.2010 r., złożyło pięć osób:
Po otwarciu kopert stwierdzono, że zgłoszenia złożyły następujące osoby ( w kolejności zgłoszeń):

1)
2)
3)
4)
5)

p. Iwona Kawczak, zam. Żabinek,
p. Seweryn Duszewski, zam. Bierzwnica,
p. Dorota Porazińska Kowalczyk, zam. Złocieniec,
p. Magdalena Hałuszczyk zam. Cieszyno,
p. Jerzy Samek, zam. Złocieniec.

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 02.08.2010r.:
1. Osoby, które spełniły wymagania niezbędne (w kolejności zgłoszeń):
1) p. Seweryn Duszewski, zam. Bierzwnica,
2) p. Dorota Porazińska Kowalczyk, zam. Złocieniec,
3) p. Jerzy Samek, zam. Złocieniec.
2. Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych (w kolejności zgłoszeń):
1) p. Iwona Kawczak, zam. Żabinek,
2) p. Magdalena Hałuszczyk zam. Cieszyno,
3. Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i złożyły sprzeciw, który został pozytywnie
rozpatrzony przez Burmistrza Złocieńca (w kolejności zgłoszeń): nie dotyczy.
III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 10.08.2010 r..
Komisja przeprowadziła właściwe postępowanie z trzema kandydatami. Komisja uzgodniła metodę i
technikę naboru tj. ocenę autoprezentacji kandydatów oraz dokonała ustalenia pytań z zakresu zagadnień i
przepisów, wymaganych od kandydatów na stanowisko ds. inwestycji. Po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych – wysłuchaniu autoprezentacji, zadaniu i wysłuchaniu odpowiedzi kandydatów na
jednakowe pytania komisji, w wyniku tajnego głosowania członków komisji w dwóch turach głosowania
ustalono, że najlepszym kandydatem na stanowisko ds. inwestycji, wyłonionym w tym naborze, został
p. Seweryn Duszewski, zam. w Złocieńcu. Kandydat uzyskał dwa głosy „za” w I turze i trzy głosy „za” –
zwykłą większość głosów „za” w II turze głosowania wśród pięciu osób głosujących.
Wynik głosowania oznacza, że wg większości członków komisji p. Seweryn Duszewski wykazał się większą
od pozostałych kandydatów wiedzą w zakresie zagadnień objętych naborem na stanowisko ds. inwestycji.
Zdaniem komisji wszyscy kandydaci okazali się osobami otwartymi, komunikatywnymi, chętnymi do
pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz wysoką kulturą osobistą podczas autoprezentacji i odpowiedzi
na pytania.
W dalszej kolejności były następujące kandydatury: p. Jerzy Samek, który uzyskał dwa głosy „za” w I i II
turze głosowania oraz p. Dorota Porazińska-Kowalczyk, która uzyskała jeden głosie „za” w I turze
głosowania.
Komisja upoważniła przewodniczącego komisji do powiadomienia Burmistrza Złocieńca o
wynikach głosowania. Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru na urzędnicze ds.
inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu
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