
       Kruklanki, 2008-11-24

Or.1110-5/08
OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art.  3b  ustawy  z  dnia  22  marca  1990  roku  o  pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 ze zm.), Wójt Gminy Kruklanki podaje do 
publicznej  wiadomości  listę  kandydatów,  którzy  złożyli  ofertę  na  ogłoszenie  o  naborze 
kandydatów na stanowisko ds.  windykacji  należności  pieniężnych, które ukazało  się  w BIP 
Gminy Kruklanki w dniu 04 listopada 2008 roku.
Lista kandydatów:

1. BARAN ANETA zam. Boćwinka
2. CAŁKA ADAM ROBERT zam. Kruklanki
3. KACZMAR BARBARA zam. Jasieniec
4. KALINOWSKA – KOSELA JOLANTA zam. Kruklanki
5. MAREK AGNIESZKA zam. Kruklanki
6. MAŚLIJ KATARZYNA zam. Żabinka
7. ORZECHOWSKA KAMILA zam. Kruklanki
8. SITKOWSKA AGNIESZKA zam. Boćwinka
9. STASIAK SABINA zam. Wyłudy
10.TROCKA AGNIESZKA zam. Kruklanki
11.WŁOCH ANNA zam. Kruklanki
12.ZDUNEK EWA zam. Nowe Sołdany

Lista  kandydatów  spełniających  wymagania  formalne  stawiane  w  ogłoszeniu 
o naborze kandydatów:

1. KACZMAR BARBARA zam. Jasieniec
2. KALINOWSKA-KOSELA JOLANTA zam. Kruklanki
3. MAREK AGNIESZKA zam. Kruklanki
4. MAŚLIJ KATARZYNA zam. Żabinka
5. ORZECHOWSKA KAMILA zam. Kruklanki
6. WŁOCH ANNA zam. Kruklanki

Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych stawianych w ogłoszeniu 
o naborze kandydatów:

1. BARAN ANETA - oferta nie spełnia wymagań formalnych stawianych w dz.II pkt. 1 lit.b) 
ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.  

2. CAŁKA ADAM ROBERT - oferta nie spełnia  wymagań formalnych stawianych w dz.II 
pkt. 1 lit.b) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 

3. SITKOWSKA AGNIESZKA -  oferta nie spełnia wymagań formalnych stawianych w dz.II 
pkt. 1 lit.b) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.  

4. STASIAK SABINA -  oferta nie spełnia wymagań formalnych stawianych w dz.II pkt. 1 
lit.b) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

5. TROCKA  AGNIESZKA  -  oferta  nie  spełnia  wymagań  formalnych  stawianych  w  dz.II 
pkt. 1 lit.b) ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

6. ZDUNEK EWA - oferta nie spełnia wymagań formalnych stawianych w dz.II pkt. 1 lit.b) 
ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.  

                  Wójt Gminy

          Władysław Gładkowski


