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zARzĄDzENIE IYR z3l11

WOJTA GMI TY BARTNICZKA
z dnia Ż4maia2o11 roku

w sprawie powołania komisji do opiniowania kandydat w ubiegających się o zatrudnienie na

stanowislnr urzę'dnicze inspektora _ ds. dowodÓw osobistycĘ spraw wojskowych, obrony

cywilnej , zarządzania kryzyso\rego i prowadzerria kancelarii tajnej

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( D".

II. z 2001 Nr 142, poz.159l zpuźn. zm.l) oraz art. lt ustawy z dnia 2l listopada2008 r.o

pracownikach samorządowych @z. U. z ŻW8 r. Nr 223, pz.1458 z poźn. nrr.'s, oraz

Rozporządzeniem Rady Ministr w z dnia t8 marca 2ao9 r. w sprawie wynagradzania

pracowtlik w samorządowych ( Dz. {J. z 2oa9 r. Nr 50 poz.398 i Nr 22a, poz. |72|) oraz $ 3

zarządzenia nr l4l2oo5 W jta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 roku w sprawie

naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka, zarządzarrl, @

następuje:

s 1. Powołlje się komisję rekrutacyjną do opiniowania kandydat w ubiegających się o

zatrudnienie na stanowisku urzędnicze inspelłtora.

1) Benedykt Kami ski_ przewodniczący komisji,

Z)Fllżbieta Sargalska _ sekretalz komisji,

3) Piotr Ruci ski - członek komisji,

4) Teresa Perowicz - członek komisji-

s 2. l. Komisja dokonuje analizy i selekcji złożonych dokument w kandydat w,

przeprow adzarozmowę kwalifikacyjną ze spełniająrymi wymagania niezb$ne kandydatami.

2. Komisją pnekazuje niezrrłocznie 5 najlepszych kandydat w uszeregowanych wedfug

pełniani a pr7.eznich poziomu wymagafr określonych w ogłoszeniu o naborze Wojtowi.

S 3. W jt decyduje o zatrudnieniu kandydata na stanowisko urz$nicre inspekilora - ds.

dowod w osobistycĘ spraw wojskowych, obrołry cywilnej, razą zama kryzysowego i

prowadzenia kancelarii tajnej po zapoananiu się z opinią komisji.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

l53,poz.'lzźt iN' 2l4,pz. is0 ; zŻ 3rNr80' p',7l7 i}ih 162'poa l5 8; zŻffi r-Nr l02'ry1 losl-iNr 116; poz.

vo1;z1aa5r.Nr l72' pr. tut i Ńł tz5, w.. :'ll5fl;z200&.Nr 17' p.. tzti I.łr l8l'_pm_. l3Tl;z2oł7r- Nr4!, paz- 32'I'

Nr 1j8' pz.974iNriz:' pz.l2l8 z2{iłihr.NrI80, wz.|Itt iNr 223'pz.1458; zŻ}a9r.Nr52' pz-420 iNr157'poz.

tząt otizz2olor.Nr 28, pz. tłz ipz.146' łrh 40' poz. 230 i Nr 106, poz- 675-
2 y 7mianywymienionej *oouy zostały ogłoszone wDz. |J.zŻo}9,Nr l57' puzt24t izŻalor. Nr 229, pz 1494'

)


