Zarządzenie Nr 25/2005
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 24.06.2005r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Wodnych
i Komunalnych w Pacanowie.

Na podstawie art.30 ust. l i ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U. z 2001r, Nr 142, póz. 1591/ z późniejszymi zmianami Wójt Gminy Pacanów zarządza co następuje:
§1.
W związku z koniecznością obsady stanowiska Kierownika Zakładu Usług Wodnych
i Komunalnych w Pacanowie ogłasza się konkurs na to stanowisko.
§2.
Wymogi przystąpienia do konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie, które stanowi załącznik do zarządzenia.
§3.
Konkurs ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.




									Wójt Gminy
						                           mgr inż. Henryk Kwas
























Załącznik do Zarządzenia Nr  25/05
Wójta Gminy Pacanów z dnia 24.06.2005r.
      
Ogłoszenie o konkursie

"Wójt Gminy Pacanów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Wodnych
i Komunalnych w Pacanowie.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Co najmniej 6-letni staż pracy;
3. Zdolności kierownicze i organizatorskie;
4. Wymagana znajomość zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
Preferencje dla osób z terenu gminy Pacanów. 
Oferty winny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2. Curriculum vitae;
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na     stanowisku kierowniczym;
4. Odpis dyplomu, innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i stażu pracy;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.l pkt.4 ustawy z dnia26.11,1998r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148/ z późn. zmianami;
6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 / z późn. zmianami w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika;
Oferty w kopertach z napisem "Konkurs na stanowisko Kierownika ZUWiK w Pacanowie" należy składać w Urzędzie Gminy Pacanów pok. nr 17 w terminie do 08.07.2005r. Do godz. 15.00.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


