ZARZĄDZENIE NR 157.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn zm. ) i art. 68¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2)
(Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn zm. ) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
3)
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. Nr 142 poz. 1868 z późn zm. ) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, który zostanie powołany
na okres 5 lat.
§ 2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinien posiadać kandydat przystępujący do konkursu oraz
sposób ich udokumentowania określa załącznik do zarządzenia.
§ 3. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko, o którym mowa w § 1, powołuje się
komisję w składzie:
1) Pan Konrad Witrylak, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta – przewodniczący komisji;
2) Pan Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– członek komisji;
3) Pan Waldemar Kotlarski, Wicestarosta Zielonogórski – członek komisji;
4) Pani Bożena Chudak, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
5) Pani

Jolanta

Musiała,

Zastępca

Lubuskiego

Państwowego

Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. – członek komisji;
6) Pan Krzysztof Chmielowiec, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Zielonogórski – członek komisji;
7) Pan Maciej Jankowski, NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Zarządu Regionu w Zielonej Górze –
członek komisji;
8) Pan Marcin Kubacki, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników
Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Lubuskiego – członek komisji;
9) Maria Chrucka – Krzeszowska, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze – członek komisji.

1)
2)
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 4 i poz. 138.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138.

§ 4. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2) reprezentuje komisję na zewnątrz;
3) ustala porządek obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy obradom.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni członek komisji wskazany przez
przewodniczącego.
3. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
4. Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność
co najmniej połowy członków.
§ 5.1. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca
małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu
i bezstronności.
2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, zostaną ujawnione w toku postępowania,
przewodniczący niezwłocznie odwołuje członka komisji, którego okoliczność dotyczy i uzupełnia skład
komisji.
3. Komisja działa do czasu powołania kandydata na stanowisko, bez względu na liczbę
przeprowadzonych konkursów, chyba, że Prezydent podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
§ 6.1. Do zadań komisji należy przeprowadzenie konkursu, w tym wykonanie następujących
czynności:
1) zbadanie formalnej poprawności ofert, tj. ustalenie czy oferta została złożona w terminie,
czy zawiera wszystkie niezbędne dokumenty i czy kandydat spełnia warunki określone
w ogłoszeniu;
2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
3) rekomendowanie Prezydentowi Miasta kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.
2. W przypadku niespełnienia przez kandydata wymagań formalnych, o których mowa w ust. 1
pkt 1, oferta ulega odrzuceniu.
3. W przypadku niespełnienia przez żadnego z kandydatów wymagań formalnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lub braku zgłoszeń, komisja może wnioskować do Prezydenta Miasta
o powtórzenie konkursu.
§ 7.1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest m. in.:
1) sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów;
2) weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych;
3) ocena predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze;
2. Przyjmuje się system punktowy jako sposób oceniania kandydatów.
3. Kandydaci są oceniani przez każdego z członków komisji w skali od 1 do 10 punktów.
4. Przyjmuje się, że kandydat lub kandydaci ukończyli postępowanie konkursowe z wynikiem
pozytywnym, jeśli uzyskali w nim co najmniej 50% punktów.

§

8.

1.

Po

zakończeniu

postępowania

konkursowego

przewodniczący

w

obecności

uczestniczących w posiedzeniu członków komisji zsumuje punkty, jakie uzyskali poszczególni
kandydaci oraz określa, którzy z nich zakończyli je z wynikiem pozytywnym.
2. Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta do wyboru na stanowisko Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali
największą ilość punktów spośród wszystkich kandydatów, którzy zakończyli postępowanie
konkursowe z wynikiem pozytywnym albo wnosi o zakończenie konkursu z powodu niewybrania
żadnego kandydata.
§ 9. Prezydent Miasta podejmuje decyzję o:
1) wyborze kandydata, który w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu lub
2) niewybraniu żadnego z rekomendowanych kandydatów, w przypadku uznania, że żaden
z kandydatów nie spełnia oczekiwań.

§ 10. Informację o wynikach konkursu upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym
konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11. Obsługę administracyjną konkursu zapewnia komórka organizacyjna urzędu właściwa
do spraw kadr.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu
Prezydenta Miasta oraz dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

