
Wójt   Gminy   Będzino 

woj. zachodniopomorskie 

ZARZĄDZENIE NR  1/2023 

WÓJTA GMINY BĘDZINO 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

  Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) zarządza się, co następuje: 

§1.  

1. Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 

Będzino –  Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące załącznik Nr 1 do 

zarządzenia, zawiera: 

I. Wymagania kwalifikacyjne: 

  - niezbędne. 

              - dodatkowe. 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku. 

III. Informacja o warunkach zatrudnienia. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

V. Wymagane dokumenty. 

VI. Miejsce i termin i składania dokumentów. 

VII. Informacje dodatkowe. 

 

3. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%. 

§2. 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja w składzie: 

1. Anetta Tomala – Gajec, 

2. Katarzyna Kubicka, 

3. Marzena Teofilak, 

4. Beata Krasowska, 

5. Dorota Kokłowska. 

2. Na Przewodniczącą komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1, wyznaczam Anettę 

Tomala – Gajec. 

§3. 1. Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala przewodnicząca komisji, o czym 

niezwłocznie powiadamia członkinie komisji. 

2. Komisja obraduje w obecności co najmniej 3 osób. 



§4. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów: 

1. analizy formalnej dokumentów złożonych wraz z ofertami; 

2. rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnie testu wiedzy. 

§5. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie na tablicy informacyjnej Urzędu 

Gminy Będzino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będzino. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Będzino 

Sylwia Halama 

 


