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ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
ds. inwestycji
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz § 4 Zarządzenia Nr 132/2010 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia
2010 roku w sprawie: trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
w składzie:
1) Agnieszka Sobczak - przewodnicząca komisji
2) Justyna Kręcik - członek komisji
3) Iwona Wołoch - członek komisji
4) Agnieszka Makowska - sekretarz komisji
§ 2. Do zadań komisji należy:
1. Dokonanie wstępnej weryfikacji aplikacji złożonych w procedurze konkursowej tj.:
1) otwarcie kopert z ofertami,
2) sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
3) podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów, których oferty są zgodne z wymaganiami do dalszej części
konkursu.
2. Przeprowadzenie naboru na oferowane stanowisko, zgodnie z procedurą obowiązującą w urzędzie.
3. Wykonanie zadań przez osoby powołane w skład komisji poprzedzone jest otrzymaniem od Wójta
Gminy Jabłonna pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych oraz uzyskanych w procesie naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji.
§ 3. 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja kończy pracę z chwilą przekazania Wójtowi protokołu z prac komisji i oceny kandydatów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jarosław Chodorski
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