
Zarząd Powiatu Grodziskiego 

WO.0022.22..2020 

UCHWALA Nr 
Zarządu Powiatu Grodziskiego 

z dnia /I o. O~. 202.0 roku 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów oraz 
informacji o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze 

Kierownika Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym G.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 13a-l5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
roku o pracownikach samorządowych G.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Zarząd Powiatu 
Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Zatwierdza się protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum U sług Wspólnych w Powiecie Grodziskim 
nr W0.21O.9.2020. 

§2 

Zatwierdza się treść infonnacji o wynikach naboru w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu. 

§4 

U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały nr 35"/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 1/0. ~.2020 r. 

Grodzisk Mazowiecki, dn. ______ 2020 r. 

WO.210.9.2020 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

na kierownicze stanowisko urzędnicze 
Kierownika Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 

w Powiecie Grodziskim 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. 
stanowisko została wybrana Pani Krystyna Bodych zamieszkała 

w Żyrardowie. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Do naboru na ww. stanowisko złożono 4 aplikacje, w tym 3 aplikacje spełniające wymagania 
formalne. 
Nabór przeprowadzono w oparciu o Procedurę Naboru PracoVlrników obowiązującą w Starostwie 
Powiatu Grodziskiego, z wyłączeniem postanowień dotyczących składu Komisji rekrutacyjnej 
zgodnie z Uchwałą Nr 316/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 
Nabór przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2020 r. w formie rozmowy kwalifikacyjnej, do której 
zgłosiło się 3 kandydatów. Kandydaci mieli zadawane te same pytania, aby można było 
porównać poziom odpowiedzi. W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła 
kandydaturę Pani Krystyny Bodych celem rekomendacji Zarządowi Powiatu Grodziskiego do 
zatrudnienia. Pani Krystyna Bodych uzyskała największą liczbę punktów z rozmowy 
kwalifikacyjnej, spełnia wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, które pozwolą na 
optymalne wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy. W trakcie rozmowy 
kwalifIkacyjnej wybrany kandydat wykazał się odpowiednim poziomem wiedzy 
i predyspozycjami do pracy na stanowisku objętym naborem. 

(data, podpis osoby upoważnionej) 


