
ZARZĄDZENIE NR 115.2021  

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia 22  grudnia  2021  r. 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi                            

i windykacji  w Urzędzie Gminy  Sieroszewice  

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) i § 6. zarządzenia Nr 266/2013 Wójta Gminy 

Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze                      

w Urzędzie Gminy Sieroszewice zarządza się, co następuje:  

 

§1. Powołuje się  Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji                              

w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice  w składzie: 

1)  Mirosława Busza – przewodnicząca Komisji, 

2)  Bartosz Kubica  – członek,  

3)  Ryszard Boduch  – członek. 

 

§2. Do naboru, o którym mowa w §1. stosuje się zarządzenie Nr 266/2013 Wójta Gminy 

Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze                      

w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Uzasadnienie do  

Zarządzenia Nr 115.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 22  grudnia 2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi                       

i windykacji  w  Urzędzie Gminy Sieroszewice  

 

 

  W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora  do spraw 

gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice, Wójt 

Gminy zgodnie z zarządzeniem nr 266/2013  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze 

stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Sieroszewice powołuje komisję rekrutacyjną                  

w składzie   3-osobowym oraz wyznacza jednego z jej członków na przewodniczącego 

komisji.  

 

 W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione. 

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


