
 ZARZĄDZENIE NR 111/2020  

BURMISTRZA RZGOWA 

z dnia 3 września 2020 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów 

na wolne stanowisko urzędnicze  

- podinspektora ds. obsługi kasy 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 

 

 

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

z 2020 r. poz. 713), art. 7 pkt 3, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz 

na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów wprowadzonego 

Zarządzeniem Nr 239/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze 

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – 

podinspektora ds. obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 

 

§ 2.1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. 

obsługi kasy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2.  Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3.  Wzory oświadczeń dla kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. 

obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

4.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w otwartym 

i konkurencyjnym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. 

obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie wraz z oświadczeniem kandydata o 

otrzymaniu ww. klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
BURMISTRZ RZGOWA 

/-/ Mateusz Kamiński 


