
ZARZĄDZENIE NR 15.2022 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko 
urzędnicze 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: 
referent ds. płac w Referacie Oświaty w składzie: 

1) Witold Kocaj  – przewodniczący Komisji; 

2) Jacek Rygiel – wiceprzewodniczący Komisji; 

3) Anna Malik-Borowska – członek Komisji; 

4) Ewa Jędrusik – członek Komisji; 

5) Beata Siekańska – członek Komisji. 

§ 2. Do zadań Komisji należy: 

1) dokonanie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym; 

2) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu; 

3) dokonanie oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych; 

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 3. Członkowie Komisji przed otwarciem ofert kandydatów na wolne stanowisko składają oświadczenie, 
że nie podlegają wyłączeniu w pracach Komisji, bowiem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 
4 ust. 3 załącznika do zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze 
stanowiska urzędnicze. 

§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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