
Zarządzenie nr 199/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 17 listopada 2020 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Zespołu 

Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. 

 

ZARZĄDZENIE NR 199/20 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora 

Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej. 

 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 2  pkt 3 w związku z art. 6  

ust. 1 i ust. 4, art. 7 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 9 ust. 2 i 3, art. 13  

i art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

 § 1. W załączniku do zarządzenia nr 190/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 

12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Zespołu 

Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Ofertę z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nabór  

na stanowisko dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej”  

wraz z dokładnym adresem do korespondencji oraz z nr telefonu należy złożyć osobiście  

w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała 

Podlaska pok. nr 8 lub pocztą na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje 

data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta).       

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.” 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

    §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                           PREZYDENT MIASTA   

                            / - /    

                  Michał Litwiniuk 


