Zarządzenie Nr 593/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 grudnia 2021 roku w
sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor
ds. budownictwa ogólnego w Referacie Administracji Mieszkaniowej i
Budownictwa w Urzędzie Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r.
poz.1282 tj.) oraz § 3 ust. 5 załącznika do zarządzenia
Nr 465/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na
wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz na
wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda, zmienionego zarządzeniem nr 187/12
z dnia 17 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 466/14 z dnia 2 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 560/19 z dnia 20
listopada 2019 r. - Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. budownictwa ogólnego
w Referacie Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nabór, o którym mowa w § 1 będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i wyłonienie kandydatów
uprawnionych do udziału w drugim etapie naboru,
2) drugi etap - ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych.
§ 3. Powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Inspektor ds. budownictwa
ogolnego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w składzie:
1. Anna Zawiślak - przewodniczący,
2. Maria Wojcińska - członek,
3. Krzysztof Niebora - członek
4. Agnieszka Polak - sekretarz.
§ 4. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/w oryginale dokument podpisała/
Z up. Wójta
Anna Zawiślak Zastępca Wójta

