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Po'0050. ł 1.2016 z,ARuĄ}zENIE NR 1 1/2s16

WOJTA GMINY BARTNTCZKA
z drłia 24 lutęa 2B16 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę

przygo{owawczą w {Jłzędzie Gmirry Bartniczka

Na podstawie ań. 19 ust'8 ustawy z &rlia Ż1 listopada 2008 r. r pracownikach

samorządo}vych (Dz.U z ŻaW r.ż paz. 12aŻ), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

malca i990 r' ł: satrrorządzie gminlryril {Dz. IJ. z Ż015 r. poz. 15t5 z póź, zn't.') oraz na

podstawie $ 7 ust. 2 Zarządzenia Nr 412011 Wójta Gminy Bartniczka z dnia27 stycznia20II

roku w sprawie szezegołowego sposobu przeprowadzania słueby przygotowawczej i

organizowania egzarninu kończącego tę sfużbę w Urzędzie Gminy Bartniczka otaz

zarządzeniu łr 10/2016 Wojta cnriny Bartnioeka z dliia 24 lutego 2016 roku w sprawie

zmiany zarządzenia nr 4l}oIlWojta Gminy Bartniczka z dnia Ż7 stycznia Ż011 roku w

sprawie szczeg#owego sposobu przeprowaózania słuźby przygotowawezej i organizowania

egzaminu kończącego tę sfużbę w Urzędzie Gminy Bartniczka zarządzam, co następuje:

$ 1. Powołuję Kołnisję Egzaminaeyjną do przeprowałlzenia egzaminu Pana Mirosława

Antoszewskiego zwolnionego ze sfuzby przygotowa'wcze1, w składzie:

1) Sekretarz Gminy - Benedykt Ka*iiński

2) Skarbnik Gminy - Ewa MÓwińska-Siuda

3) Kierownik Wydziału Infrastrukiury'. - Pioir Ruciński

_ Przewodniczący Komisji

- Członek Komisji

- Człołrek Komisji

$ 2. Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu

Nr 412011 \Yeljta Gminy Bariniezka z dnia Ż7 *ye:a;ria 20l I rcku w sprawie szczegoławego

sposobu przepfowadzatia słuzby przygotowawczej i organizowanta egzaminu kończącego tę

sfuzbę w Urzędzie Głniny Bartnieeka oraz zarądzeniu nr 10/2016 Wi:jła Grniny Bartrriczka z

dnia24lutego 20ló roku w sprawie zmiany zarządzenianr 4l20I lWojta Gminy Bartniczka z

dnia 27 styeznie 201t roku w sprawie szczegołerwego sposobu przepr*wadzania słuzby

przygotowa'wczĄ i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzęózie Gminy

Bartniczka.

$ 3. Wyk'onanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

$ 4.Zarządzenie wehodzi w żyłie z clrrienr pocipisania.
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')Zmiany tekstu jednołitego w1mienionej ustarły został ogłoszone w Dz U. z 2015 r., poz. 1045\ poz. t890


