
ZARZĄDZENIE NR  57/2021 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne  stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ), w związku z Rozdziałem III § 3 Regulaminu naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Łubniany, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 89/2013 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 listopada 
2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne 
kierownicze stanowiska urzędnicze oraz zgodnie z Zarządzeniem zmieniającym Nr 31/2019 Wójta Gminy 
Łubniany z dnia 28 lutego 2019 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 
Inspektor ds. księgowości dochodów budżetu Urzędu Gminy Łubniany w następującym składzie: 

1) Piotr Pośpiech-Przewodniczący-Sekretarz Gminy; 

2) Katarzyna Kępa-Danek - członek - Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego; 

4) Iwona Fautsch - członek - Inspektor ds. kadr. 

§ 2. Nabór przeprowadza się na zasadach określonych w Regulaminie naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany, stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia Nr 89/2013 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska 
urzędnicze oraz zgodnie z Zarządzeniem zmieniającym Nr 31/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 
2019 r. 

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem do przeprowadzanego naboru stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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