
ZARZĄDZENIE NR 69.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia  18 maja 2020 roku 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 10. ust.3 zarządzenia Nr 150.2019 Wójta Gminy  

Sieroszewice z dnia   15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby 

przygotowawczej i organizowania  egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

zarządzam, co następuje: 

 

§1. Powołuję komisję  egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą dla Pana Roberta Osowicza – zatrudnionego na stanowisku  inspektora ds. 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego   w Referacie 

Inwestycji, Zamówień Publicznych oraz Ochrony Środowiska (IZO) w Urzędzie Gminy Sieroszewice                

w następującym składzie: 

1) Anatol  Piaskowski -   przewodniczący komisji  

2) Mirosława Busza -  członek  

3) Ryszard Boduch - członek  

 

§2. Komisja egzaminacyjna działa zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 150.2019 Wójta 

Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania  egzaminu kończącego tę służbę                         

w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

ZARZĄDZENIE NR 69.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia 18  maja 2020 roku 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą 

 

  W celu przeprowadzenia egzaminu  kończącego służbę przygotowawczą  zgodnie                                  

z zarządzeniem  Nr 150.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania  egzaminu 

kończącego tę służbę    w Urzędzie Gminy Sieroszewic, Wójt Gminy powołuje  komisję egzaminacyjną 

składającą się  z przewodniczącego i dwóch członków. Komisja zostaje powołana do przeprowadzenia 

egzaminu dla Pana Roberta Osowicza – zatrudnionego na stanowisku  inspektora ds. pozyskiwania 

środków zewnętrznych oraz  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  w  Referacie Inwestycji, 

Zamówień Publicznych oraz Ochrony Środowiska (IZO)   w Urzędzie Gminy Sieroszewice.                  

 

Mając na uwadze powyższe podpisanie zarządzenia jest zasadne.  

 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


