
Zan~dzenie Nr 82/2019 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 22 Iistopada 2019 roku 


w sprawie powoJania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru oa wolne 

stanowisko urz~dnicze w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art . 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorz¥Jowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282) oraz § 5 Ust. 1 Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzydnicze w tym na kierownicze stanowiska urz~dnicze w Urz~dzie Gminy 

Nowe Miasto oraz na stanowiska kierownik6w Gminnych Jednostek Organizacyjnych 

stanowi'}cego zaJ'!cznik do Zarzqdzenia Nr 55/2019 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 

04 wrzesnia 2019 roku, zarz~d.za si~ co nast~puje: 

§ 1. Powoluje siy Komisjy Rekrutacyjnq dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

un~dnicze - Stanowisko ds. kancelaryjoych w skladzie: 

1) Mariola Bugalska 


Sekretarz Gminy - Przewodoic~ca Komisji, 


2) Anna Daszczynska 


Skarbnik Gminy - Czlonek Komisji, 


3) lolanta Bandurska 


G16wny specjalista ds. organizacyjnych i kadr - Czlonek Komisji, 


4) Justyna Palewska 


Gt6wny specjalista ds. oswiaty - Czlonek Komisji. 


§ 2. 1. Komisja Rekrutacyjna w skladzie okreSlonym w § I niniejszego zaTZ'ldzenia pracuje na 

podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzydnicze w tym na kierownicze 

stanowiska urz~dnicze w Urzydzie Gminy Nowe Miasto oraz na stanowiska kierownik6w 

Gminnych lednostek Organizacyjnych. 

2. Komisja Rekrutacyjna pracuje do czasu wylonienia kandydata. 

§ 3. Przewodnicz¥y Komisji Rekrutacyjnej podejmuje wszelkie czynnosci zwiqzane 

z przeprowadzeniem procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzydzie Gminy 

Nowe Miasto, w tym zwoluje posiedzenia Komisji, kieruje jej obradami oraz udziela wszelkich 

informacji na temat pracy Komisji. 

§ 4. Wykonanie Zarzfldzenia powierza si'Y Sekretarzowi Gminy. 

§ S. Zarzfldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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