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ZARZĄDZENIE NR V/744/2010
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie podania informacji o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 

z 2008r. Nr 223, poz. 1458), - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
"młodszy referent ds. księgowości podatkowej" w Referacie Finansowo - Księgowym UG Baranów. 

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega opublikowaniu 
w BIP UG Baranów, na stronie internetowej Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń UG Baranów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr V/744/2010

Wójta Gminy Baranów

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

Wójt Gminy Baranów informuje, że w wyniku przeprowadzonego I etapu naboru na stanowisko urzędnicze 
"młodszy referent ds. księgowości podatkowej" w Referacie Finansowo - Księgowym UG Baranów, - do II 
etapu naboru zostali zakwalifikowani n/w kandydaci: 

a) CIELOCH Beata - zam. Baranów, 

b) GRYMULSKA Agata - zam. Rudzienko Kol. 

c) KRASA Marzena - zam. Śniadówka, 

d) SIWEK Paweł - zam. Niedźwiedź, 

e) SUKNIAK Karolina - zam. Michów, 

f) SZARUGA Monika - zam. Puławy, 

g) ZARYCHTA Justyna - zam. Baranów, 

h) ZIOMKA Anna - zam. Karczunek. 

Kandydaci, którzy przeszli II do etapu spełniają wymagania formalne i złożyli wszystkie niezbędne 
dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze. 

Wójt Gminy Baranów informuje ponadto, że II etap naboru odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2010 roku 
o godz. 8.00 siedzibie Urzędu Gminy Baranów: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14, pokój Nr 13. 

Baranów, dnia 9 sierpnia 2010r. 


