
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

na stanowisko: inspektora do spraw księgowości budżetowej 

w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury 
naboru na wyżej wymienione stanowisko, została wybrana 

Pani MAŁGORZATA WOJTOWICZ 

zamieszkała w Wojnowicach 

uzasadnienie dokonanego wyboru 

Pani Małgorzata Wojtowicz spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu 

o naborze. Posiada wymagane wykształcenie. Wykazała się dobrą znajomością 

przepisów prawa. Posiada doświadczenie zawodowe wymagane na tym stanowisku. 

Ożarów, 31 października 2012 r. 
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PROTOKÓŁ 
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW 

NA STANOWISKO URZĘDNICZE 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W OŻAROWIE 

na stanowisku: inspektora ds. księgowości budżetowej 

1. W wyniku ogłoszenie o naborze na w/w stanowisku wpłynęło 5 oferty, w tym 5 ofert 
spełniających wymagania formalne. 

2. Komisja przeprowadzająca nabór w składzie: 
1/ Rędziak Paweł - przewodniczący komisji 
2/ Banach Jadwiga - członek komisji 
3/ Dziedzic Stefania - członek komisji 

3. Po przeprowadzeniu naboru / w tym postępowania konkursowego/ wybrano następujących 
kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów: 

L Imię i Adres Ocena Wyniki Wynik Punktacja 

D. nazwisko merytoryczna testu rozmowy ogólna 
r aplikacji 
1. Małgorzata Wojtowicz Wojnowice bez uwag 17 30 47 
2. Ewa Kwiatkowska-

Pawlik Opatów bez uwag 14 30 44 
3. Agnieszka Witulska-

Kalita Ożarów bez uwag 16 27 43 
4. Katarzyna Biedrzycka Ożarów bez uwag 19 23 42 
5. Krystyna Skórska Wojnowice bez uwag 10 0 10 

4. Zastosowano następujące metody naboru: 
1/ wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem, 
2/ test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów prawnych: 

-KPA, 
- prawa samorządowego, 
- ordynacja podatkowa, 
- postępowanie egzekucyjne w administracji, 
- o pracownikach samorządowych. 
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5. Zastosowano następujące techniki naboru: 
1/ test kwalifikacyjny - 20 pytań, minimalna ilość punktów 12, 
2/ rozmowa kwalifikacyjna - każdy z członków komisji dysponuje 10 punktami 

w skali od 0 -10. 

6. Uzasadnienie wyboru: 
Pani MAŁGORZATA WOJTOWICZ uzyskała 47 punkty. Spełnia wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. Posiada kierunkowe wykształcenie. 

7. Załączniki do protokołu: 
1/ kopia ogłoszenia o naborze, 
2/ kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów, 
3/ karta formalnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, 
4/ wyniki test kwalifikacyjnego, 
5/ wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zatwierdzam: 

Burmistrz Ożarowa 

Ożarów, 31 października 2012 r. 


