
 

Zarządzenie Nr 389/2019 

Prezydenta Miasta Przemyśla 

z dnia 11 października 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania naboru 

kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze 

 

 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada                 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) - 

 

 

zarządza  się  co  następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 399/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 października 2015 r.                           

w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania naboru kandydatów na wolne 

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze z późn. zm. -  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 4 ust. 12 dotychczasowe wyrazy „prowadzi Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli” 

zastępuje się wyrazami "zapewnia jednostka organizacyjna urzędu prowadząca obsługę ruchu 

kadrowego”, 

 

2) w § 6 ust. 4 pkt 2 dotychczasowe wyrazy „Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli urzędu” 

zastępuje się wyrazami „jednostce organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu 

kadrowego”, 

 

3) w § 7 ust. 1 dotychczasowe wyrazy „Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli urzędu” zastępuje 

się wyrazami „jednostce organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

4) w § 12 ust. 5 dotychczasowe wyrazy „Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli urzędu” 

zastępuje się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu 

kadrowego”, 

 

5) w § 16 ust. 1 dotychczasowe wyrazy „Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się 

wyrazami „Jednostka organizacyjna urzędu prowadząca obsługę ruchu kadrowego”,  

 

6) w § 20 ust. 1 dotychczasowe wyrazy „Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli urzędu” zastępuje 

się wyrazami „Jednostka organizacyjna urzędu prowadząca obsługę ruchu kadrowego”, 

 

7) w § 22 ust. 3 dotychczasowe wyrazy „Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, II piętro, pok. 34” zastępuje się wyrazami „jednostce 

organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

 



 2 

  

 

8) w załączniku Nr 3 do zarządzenia w pkt 12 dotychczasowe wyrazy „Dokumenty można 

odebrać w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 

II piętro, pok. 34” zastępuje się wyrazami „Dokumenty można odebrać w … (każdorazowo 

wskazać właściwą jednostkę organizacyjną urzędu oraz podać adres, piętro i nr pokoju).”, 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Przemyśla, Sekretarzowi 

Miasta Przemyśla, Skarbnikowi Miasta Przemyśla oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 

urzędu. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

     PREZYDENT  

MIASTA PRZEMŚLA 

 

  Wojciech Bakun 

 

 

 


