
ZARZĄDZENIE Nr 51/ 2019 
BURMISTRZA GMINY OPATÓWEK 

z dnia 16  sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne                                   

stanowisko urzędnicze ds. Ewidencji Ludności i Spraw Obronnych 

 

Na podstawie art. 31 i art 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 7, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282), w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Opatówku 

oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2014 Wójta Gminy Opatówek z dnia 14 marca 2014 

roku zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze                   

ds. ewidencji ludności i spraw obronnych w składzie: 

1. Krzysztof Dziedzic     – Przewodniczący  komisji  

2. Dagmara Gajewska-Pająk   – Zastępca Przewodniczącego komisji  

3. Beata Berezowska                 – Członek komisji 

4. Łukasz Kruk     – Członek komisji 

5. Sylwia Matczak                – Sekretarz   komisji 

§ 2. 
1. Komisja w powyższym składzie, po upływie terminu do złożenia dokumentów, upowszechni w 

trybie przewidzianym w ustawie informację o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne 

określone w ogłoszeniu o naborze. 

2. Komisja powiadomi kandydatów, o których mowa w ust.1 o terminie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

§ 3 
Komisja pracować będzie na zasadach określonych w Regulaminie trybu pracy komisji powołanej w 

celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i spraw obronnych. 

§ 4 
Ustalam następujący harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

określone w § 1: 

1. 16 sierpnia 2019r. - upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy 

Opatówek oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek 

ogłoszenia o naborze, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, 

2. do dnia 30 sierpnia 2019 r. - składanie ofert pracy przez kandydatów, 

3. od 2 września 2019r. - rozpoczęcie prac komisji i ogłoszenie informacji o kandydatach, którzy 

zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w 

ogłoszeniu o naborze, 

4. 2 września 2019r. do 12 września 2019r. - rozmowy kwalifikacyjne - końcowa selekcja 

kandydatów, 

5. w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, 

w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata - ogłoszenie wyniku 

naboru. 

§ 5 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Opatówek 

 

                                                                                                                           /-/ Sebastian Wardęcki 

 


