ZARZĄDZENIE nr 1201042019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie informacji o Wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

zarządza się, co następuje:
51

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym wUrzędzie Miejskim wToszku
w brzmieniu stanowiącym załącznik do mniejszego zarządzenia.
5

2

Informację o wyniku naboru umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Toszku oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy od dnia
jej upowszechnienia, tj. od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 26 lutego 2020 r.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 1201042019
Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2019 r.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44—180 Toszek

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA
W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU
Burmistrz Toszka informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora W Referacie Organizacyjnym wUrzędzie
Miejskim W Toszku, Wybrano kandydaturę

Pani Marioli Pluta
zamieszkałej w miejscowości Paczyna
Uzasadnienie:
Kandydatka w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała 70,25% wymaganych

punktów ze 100 % możliwych do uzyskania, czym spełniła wymogi określone w Regulaminie
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

W
i

Urzędzie Miejskim w Toszku oraz kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 33/ 2009 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2009 r, w sprawie regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze W Urzędzie
Miejskim w Toszku oraz kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku i Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek z późniejszymi zmianami.

Komisja Rekrutacyjna uznała, iż kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą
przygotowaniemmerytorycznym do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku
urzędniczym Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim W Toszku.
i

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze dziękuje
się za zainteresowanie oferta pracy. Jednocześnie zaprasza się do udziału w innych naborach
ogłaszanych przez Urząd Miejski W Toszku.

