
 

 ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 
WÓJTA GMINY WIERZBICA 

z dnia 19 marca 2012 
 

w sprawie:  Regulaminu naboru na  stanowiska: 
         - Kierownika projektu, 
          -  Asystenta ds. merytorycznych,  
          -  Specjalisty ds. finansowych, 
w Projekcie „Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica” realizowanego w 
ramach POKL, Priorytet IX. Działanie 9.4. 
 
                   Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity  z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  art. 11, 
12, 13, 14, 15  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 
2008r, Nr 223. , poz. 1458) oraz w oparciu o art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726. 
zarządzam, co następuje 

§ 1 
Wprowadzam „Regulamin naboru na powyŜsze stanowiska w Projekcie „Nowoczesne 
kadry systemu oświaty w Gminie Wierzbica” realizowanego w ramach POKL, Priorytet 
IX. Działanie 9.4. w brzmieniu ustalonym jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

Oraz ustalam: 

1. wzór formularza zawierającego opis stanowiska , jak w załączniku nr 2 do niniejszego     

       zarządzenia. 

2. wzór ogłoszenia o naborze na  stanowisko, jak w załączniku nr 3 do niniejszego   

       zarządzenia. 

3. wzór protokołu z wstępnej oceny kandydatów spełniających wymagania formalne,                                                       

 jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

4. wzór formularza listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak  

       w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

5. wzór protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy, jak 

       w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

6.    wzór ogłoszenia o wynikach naboru, jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbica. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Wierzbica            
 


