
Zarządzenie Nr  11/2015 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sejnach 

z dnia 18  września 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko 

kierownicze urzędnicze głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sejnach 

  

      Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U.z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)w związku z  zarządzeniem Nr 

2/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, zarządzam co 

następuje: 

§ 1.  

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sejnach – głównego księgowego. 

§ 2.  

1. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja                        

w składzie: 

1) Pan   Bogdan Fidrych - Przewodniczący Komisji, 

2) Pani  Aneta Kimszal – Członek Komisji 

3) Pani  Lidia Niewiadomska –  Sekretarz Komisji,  

zwana w dalszej treści zarządzenia Komisją. 

 

2. Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone 

zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia 

"Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sejnach. 

§ 3.  

Ogłoszenie o naborze na  wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sejnach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4.  

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

1) do dnia 18 września  2015 r. (włącznie) – zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej (dostęp ze strony internetowej http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl lub poprzez 

http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl/


stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach 

 http://pcpr.sejny.pl/ . oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sejnach, 

2) do dnia 28  września  2015 r. do godz. 10.00  –składanie dokumentów przez 

kandydatów, 

3) od dnia 28 września 2015r.  od godz. 11.00 – rozpoczęcie pracy Komisji 

(przeprowadzenie postępowania wstępnego i etapu pierwszego konkursu), 

       4) dnia 29 września  2015r.: 

a. sporządzenie listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w 

ogłoszeniu o naborze i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu  (tj. 

indywidualnych rozmów z Komisją), 

b. sporządzenie  informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach  

dotyczącej sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu celem jej 

upowszechnienia na tablicy ogłoszeń PCPR w Sejnach oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Sejnach (dostęp ze strony internetowej 

http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl lub poprzez informację na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach:  http://pcpr.sejny.pl/ 

c. powiadomienie (telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie) 

i zaproszenie do drugiego etapu konkursu osób, które spełniły wymagania formalne 

i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. 

5) dnia 30 września 2015 r. – przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami 

przez Komisję.  

§ 5.  

Postępowanie w sprawie naboru podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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