Zarządzenie Nr 31/09
Burmistrza Gminy i Miasta Przemków
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie.
Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy i Miasta w Przemkowie wprowadzonego zarządzeniem nr 29/09 Burmistrza Gminy i Miasta
Przemków z dnia 02.02.2009 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla
w Urzędzie Gminy i Miasta w
nieruchomościami w składzie:
1. Stanisław Pępkowski
2. Jarosław Sawicki
3. Marta Mendrzycka-Nicewicz

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Przemkowie – Podinspektora/Referenta ds gospodarki
– Przewodniczący Komisji
– Członek Komisji
– Sekretarz Komisji
§ 2.

1. Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia pracuje zgodnie
z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta
w Przemkowie.
2. Komisja pracuje do czasu wyłonienia kandydata, nie później niż do dnia 31 marca 2009 r.
§ 3.
Przewodniczący Komisji podejmuje wszelkie czynności związane z podjętą procedurą naboru na
wolne stanowiska pracy w Urzędzie, w tym zwołuje posiedzenie Komisji, kieruje jej obradami
i reprezentuje Komisję na zewnątrz, w tym udziela wszelkich informacji na temat pracy Komisji.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Przemków.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy i Miasta
Przemków

Stanisław Pępkowski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Podinspektora ds gospodarki nieruchomościami
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds gospodarki
nieruchomościami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami zatrudniona zostanie
pani Agnieszka Romanowska zamieszkała w Przemkowie.
Uzasadnienie:
Oceniając kwalifikacje kandydatów komisja kierowała się przede wszystkim:
1.odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu zadań realizowanych na stanowisku
Podinspektora ds gospodarki nieruchomościami.
2.cechami osobowości pozwalającymi na właściwą współpracę z klientami i współpracownikami,
3.posiadaną wiedzą na temat jednostki, w której kandydat miałby być zatrudniony,
4.predyspozycjami kandydata gwarantującymi rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków na
stanowisku Podinspektora ds gospodarki nieruchomościami,
Uzasadnienie wyboru:
W ocenie Komisji pani Agnieszka Romanowska posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykazała się
dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku
Podinspektora ds gospodarki nieruchomościami. Cechy charakteru i predyspozycje pani Agnieszki
Romanowskiej gwarantują w opinii Komisji prawidłową obsługę stanowiska oraz właściwą współpracę z
kierownictwem, pracownikami, a przede wszystkim z klientami Urzędu.
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