
ZARZĄDZENIE   NR   0151/ 18 /2006
 

z dnia 17 lutego 2006r.
 
 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w sprawie:  wprowadzenia zmian do regulaminu naboru na wolne  stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 
wolne  stanowiska  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy, 
wprowadzonego Zarządzenia Nr 0151/ 154/ 2005 z dnia 29 listopada 
2005r. Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 
 

Na  podstawie  art.  30  ust.2  pkt  5,  art.31,  art.  33  ust.  1,3  i  5  ustawy  z  dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.t.j. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz 
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 142 
poz.1593 z późn.zm.)
 

zarządzam:
 

§ 1
 

W  „Regulaminie  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  oraz  wolne  stanowiska  kierowników  jednostek  organizacyjnych 
gminy” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0151/ 154/ 2005 z dnia 29 listopada 2005r. 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadzam następujące zmiany: 
1) 1)      § 11 ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5.
2) 2)      dopisuje się w § 11 nowy ust. 4 o następującej treści:

„4.  W  przypadku  przystąpienia  do  konkursu  więcej  niż  10  kandydatów  rozmowę 
kwalifikacyjną przeprowadza się z 10 osobami, które z testu kwalifikacyjnego, o którym 
mowa w § 10 uzyskały największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów umiejscowionych na 10 pozycji równej ilości 
punktów rozmowę przeprowadza się ze wszystkimi kandydatami,  którzy uzyskali  taką 
samą ilość punktów”.

3) 3)      w § 12 ust. 1 w zdaniu 2 po słowach „stosunku pracy” dopisuje się słowa:
„ ...  a  w przypadku ogłoszenia  naboru na dwa lub więcej równoległych stanowisk do 
nawiązania  stosunku  pracy  komisja  zakwalifikuje  tych  kandydatów,  którzy  uzyskali  
w kolejności największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej ...”.

  
§ 2
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta.
 

§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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