
 

 

Zarządzenie Nr 6/2017 

Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia 27.01.2017 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania  na 

wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie -                        

Młodszego referenta do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

 

 

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                 

( Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948 ),  art. 11 ust. 1  ustawy                                                                               

z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych                                                                                   

( Dz. U. z 2016r., poz. 902 ) i Zarządzenia Nr 66/2014  Wójta Gminy Nowy Duninów                               

z dnia 24.09.2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy                                                      

w Nowym Duninowie oraz na wolne stanowiska urzędnicze kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy Nowy Duninów zarządza się, co następuje: 

 

         § 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie,                                                                      

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów - Młodszego referenta do spraw obronnych, obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego w składzie: 

1) Leszek Podkański - Z-ca Wójta Gminy Nowy Duninów, Przewodniczący  Komisji 

Rekrutacyjnej; 

2) Katarzyna Stawicka - Sekretarz Gminy Nowy Duninów,  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej; 

3) Anna Morawska - Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego                  

w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, Członek Komisji Rekrutacyjnej.  

 

         § 2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Młodszego referenta do 

spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zgodnie z w/w ustawą z dnia                                     

21 listopada 2018r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 902 ) oraz 

Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie oraz na wolne stanowiska urzędnicze 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy Nowy Duninów stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24.09.2014 roku.    

 

          § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

      

          § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


