Zarządzenie Nr 15 / 2016
Kierownika Urzędu Miasta Działdowo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne
kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i § 55 pkt 1 lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Działdowo nadanego zarządzeniem nr 67/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia
20 czerwca 2016 r. zmienionego zarządzeniem nr 77/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
zarządza się, co następuje:
§1
W procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo, zwanej dalej „Procedurą”, ustalonej
zarządzeniem nr 4/09 Burmistrza Miasta Działdowo – Kierownika Urzędu Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2009 r., zmienionej zarządzeniami: nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.
i nr 9/2013 z dnia 13 września 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawie o dostępie do informacji publicznej – oznacza to ustawę z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058
z późn. zm.);”;
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozporządzeniu Rady Ministrów – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786);”;
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) kierowniku komórki organizacyjnej – oznacza to Naczelnika Wydziału lub
osobę kierującą inną równorzędną komórką organizacyjną, dla której ustalono inną
nazwę (np. Kierownik USC, Komendant Straży Miejskiej) oraz Kierownika
Referatu, a także Audytora wewnętrznego, Głównego Specjalistę ds. bhp,
zatrudnionych w jednoosobowych komórkach organizacyjnych Urzędu: Audytor
Wewnętrzny, Służba bhp, albo osobę upoważnioną do wykonywania zadań
kierownika komórki organizacyjnej;”;

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) osobie prowadzącej sprawy kadrowe – oznacza to pracownika Wydziału
Organizacyjnego Urzędu, któremu powierzono obowiązki w tym zakresie;”;
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Akceptowany przez Sekretarza i zatwierdzony przez Kierownika Urzędu projekt
ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, osoba prowadząca sprawy kadrowe umieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zwanego dalej „Biuletynem”, oraz na
tablicy ogłoszeń (informacyjnej) Urzędu. Kierownik Urzędu może podjąć decyzję
o zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lub innym środku masowego przekazu.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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