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Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
Głównego specjalisty do Wydziału Strategii i Rozwoju 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na 
wolne stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Strategii i Rozwoju w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz 
rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydatki uznałem, że Pani Małgorzata 
Styczeń zamieszkała Chmielnik, spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz 
dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym 
stanowisku. 

Pani Małgorzata Styczeń posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące 
prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, polegających między innymi na 
wykonywaniu czynności związanych z organizowaniem i koordynowaniem procesu naboru 
i wyboru projektów własnych powiatu przeznaczonych do współfinansowania ze środków 
budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych i krajowych; przygotowaniem zadań 
inwestycyjnych do realizacji oraz ich realizacja w ramach rocznych oraz wieloletnich 
programów finansowych Starostwa Powiatowego w Kielcach, w tym: współpracą 
z jednostkami organizacyjnymi powiatu kieleckiego w zakresie planowanych remontów, 
modernizacji, jak i planowanych budów nowych obiektów budowlanych; nadzorowaniem 
i koordynacją przydzielonych zadań w sposób zapewniający wypełnienie warunków 
umownych, rozstrzyganiem problemów z pełnym wykorzystaniem i kontrolą nad 
poczynaniami Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, ( Inwestora Zastępczego ), a w razie 
potrzeby Projektanta; rozliczaniem poniesionych nakładów; archiwizacją dokumentacji 
zrealizowanych zadań; sporządzaniem sprawozdań i informacji ( w zakresie rzeczowym 
i finansowym) ze stanu przygotowania i realizacji przydzielonych do obsługi zadań. 

Wysoki poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych 
w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej świadczy o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków 
pracownika samorządowego. Pani Małgorzata Styczeń spełnia wymagania określone 
w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy. 

Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona 
Pani Małgorzata Styczeń zamieszkała w Chmielniku. 
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