Protokół
z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
referenta w Referacie Mienia i Ochrony Środowiska
Komisja
I)
2)
3)
4)

w składzie:
Antoni Chuch la, przewodniczący,
Jerzy Koczot, członek,
Katarzyna Lubas, członkini,
Edward Wolanin, członek

stwierdza,
że
w
wyniku
ogłoszenia
o
naborze
na
wymienione
wyzeJ
stanowisko,
w czasie przewidzianym
do składania dokumentów
aplikacyjnych
tj. do dnia 29 sierpnia 2016 r. do
9 września 2016 r. oferty złożyło 6 kandydatów.
Po otwarciu kopert ustalono, że aplikacje pochodzą od następujących
osób:
l) Marek Jarosz, zam. w Połomi 569,
2) Justyna Monika Marczak, zam. w Godowej 566,
3) Mariola Pięciak, zam. w Jaworniku 267,
4) Barbara Kłósek, zam. w Gwoźnicy Górnej 296,
5) Żaneta Antonik, zam. w Niebylcu 94,
6) Natalia Daszykowska,
zarn. w Baryczce,
Wymagania
formalne
wskazane
w ogłoszeniu
o naborze spełniło 5 kandydatów,
którzy
kwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji.
Wyrnagań formalnych
wskazanych
w ogłoszeniu
o naborze nie spełnił jeden kandydat,
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Stwierdzone uchybienia formalne
wyrnagań
wykształcenia:
ł1Ie spełnia
w zakresie
pożądane wykształcenie
wyższe magisterskie w zakresie
lub wyższe
magisterskie
i
prawa lub administracji,
studia podyplomowe
z zakresu administracji,
natomiast
wykształcenie
na
kandydatka
posiada
licencjata
kierunku "Ekonomia"

Barbara Kłósek

l)
2)
3)
4)
5)

do II etapu konkursu:

Kandydaci zakwalifikowani
Żaneta Antonik,
Natalia Daszykowska,
Marek Jarosz,
Justyna Monika Marczak,
Mariola Pięciak.
Ustalono termin rozmów

etapu rekrutacji

kwalifikacyjnych

z kandydatami

dopuszczonymi

do następnego

2016 r. od godz. 11.00.

na dzień żtl września
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Niebylec,

1. Antoni ChUChl~f.2. Jerzy Koczot
3. Katarzyna Lubaa rI
4. Edward Wolanin

dnia 13 wrześn ia 2016 r.

._

