
ZARZĄDZENIE NR B.0050.045.2021 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0050.227.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla 

pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu w ramach realizacji projektu pn.: "Eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 5 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia nr B.120.075.2020 z dnia 23 września 2020 r.) oraz Regulaminu 
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim 
w Bieruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na wiedzy, działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia 

§ 1.Wprowadzić zmiany w Zarządzeniu Nr B.0050.227.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10 grudnia 2020 r 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu w ramach realizacji projektu pn.: "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu", w następujący sposób: 

1. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku niewyłonienia w terminie, określonym w ust.1, pełnej listy 
uczestników wsparcia, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, której zawieszenie nastąpi po wyczerpaniu się 
puli dostępnych miejsc. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 1 wydłuża się o okres trwania 
rekrutacji uzupełniającej. 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
§ 3.Wykonanie oraz aktualizację treści zarządzenia powierzyć Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych. 
§ 4.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
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