
Zarządzenie Nr 236/2013 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 11 lutego 2013 roku 

 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego                                               

w Sieroszewicach 
 

 
Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) w związku z art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia                          
8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, 
co następuje:  
 
§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach                                                       
ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice.   
 
 §2.1. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
www.bip.sieroszewice.pl, na stronie www.sieroszewice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Sieroszewice  
2. Ogłoszenie o naborze  stanowi załącznik do  niniejszego zarządzenia.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE do 

Zarządzenia Nr 236/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 11 lutego  2013 roku 

 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko  kierownika  Gminnego Zakładu Komunalnego                         

w Sieroszewicach 
 

 Kierownik  Gminnego Zakładu Komunalnego  w Sieroszewicach p. Wiktor Jamroziak  w dniu                         

9 stycznia 2013 roku złożył    rezygnację   z pełnienia funkcji kierownika z dniem 28 lutego 2013 roku.  

W związku z tym Wójt Gminy Sieroszewice na  podstawie art.11 ust.1 i art.13  ustawy  z dnia                            

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz               

art. 30 ust. pkt 5 ustawy    z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 ze zm.) po raz drugi  ogłasza nabór na wolne od 1 marca 2013 roku kierownicze stanowisko 

urzędnicze. W wyniku I przeprowadzonego naboru kandydaci nie zakwalifikowali się do dalszego 

etapu postępowania, doszło do  nierozstrzygnięcia   naboru na ww. stanowisko.  

Zatrudnienie kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach w wyniku naboru 

nastąpi z dniem 1 marca 2013 roku.  

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

 

 

 


