
Z,ARZADZENrt NR ..J,J, /20t2
RI]RMISTRT-A MIASTA SULE.IOWEK

z dai^ 2l cuff@ 2012 ..

r spEwi€ powolinia Komisji Reknttcyjnej w
wolne anowisko updnicze d3. zlzadz.da
Gospodlrki Konunalhej i Mieszknniowej.

l) Hmna Stelmiul - Sekrclu Miasla
2) Magdalena Lukonska Z-ca Bumistra Midta
3) Prcnysllw Majewski Kimwnik Reremtu Gospodrki

Komundnej i Mieszltoiowej
4) Ewa Michalska Radto Starowisko ds. Kadr

2. zorz4dzenic mnodt w zycie z dden

aiqzku z nabor€D krndydat6w n!
zasobem ni.szkrlnyn w Releracie

Na podsrawie an. 33 usl, 5 stawy o smozqdzi€ sDimlm z dnia 8 nar@ 1990 r.
(tj. Dz, U z 200l r. Nr 142 poz. 1591 z poh. m, ), !n, 7 !kt. 3 usta*y o pncoMikacb
emouElos1ch z dnia 2l listopada 2008 r. (Dz, U, Ni 223. poz. 1458. Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz, l24l i Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1494. Dz. U. z 20ll r. Nr 134. poz. ?77,
Nr20l, poz. ll83), $,1Zal4cznika do Zau4dze.iaNrT5/2012 Blmisllu Mista Sulej6rvek
z dnia 22 mj^ 2012 r. w zwiqzku z afi. 14 ust. 2 pki 5 uiaq' o pracoMikach
sdozqdowch z dnia 2l lislopada 2008 r. zez4da si€, co nstapuje:

S L Po*oluje sia Komisje Rekrutacyjn4 w celu pzysotosmia i ptupowadzenia
naboro kedydai6w na woln€ sldowisko uuednnze ds. 2d24da.ia zsoben nieszkalDm
w Rel@cie Gospodrki Konualnej i Mieekaniowej w skladzie:

$ 2. r . kmisja R€knracyjna ozpoczyna pBcQ z dnien powolmia.
2. Komisja Reknracyjm dziala do casu zatonczenia procedury naboru na d$ slmowisko.

$ 3. Komhja R€knracyjna pncuje w opdciu o .'Re8llanin prrepowadani! naboru
na wolnd showiska uzgd.icze s Uzadzie Miasla Sulej6vek". kt6ry slanowi zalqcznik do
za z4dzenia Nr 7sl2012 Bumisrza Miasra Sulej6wek z dnia 22 naja 2012 r

P@wodiiczqly konisji
Czlon€k konisji

- Cronek konisji
- Sekeituz konisj i

$!. u r kond e 2d z{dzen.d pow'% sit Seberd o\vi Vi,{d Su el6q(.

$ 5. L Zm{dzenie podlqa o8losrniu w lnlomacJr lub|tracj MiNln

i zfririy reks.u jediolirego $jnieiioiej u$ary zoeaty oglosane w Dz u. z 2002 r rlr 23, p.:. 220, Nr 62,

r?3 ,Nr13 l .poz .  r l 37 ,z2007LNra3 .poz . l 2? .N f  r33 ,poz  c74 ,N f  r?3 ,pdz

31 ,z20 t2 t .pa  561


