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5. W przypadku, gdy w drugiej turze głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało
jednakową liczbę głosów, komisja przedstawia tych kandydatów Dyrektorowi, który zatrudnia
jednego spośród nich na stanowisko urzędnicze.
§ 5. 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują biorący udział w posiedzeniu
członkowie komisji, który zawiera wszystkie elementy wymienione wart. 14 ustawy.
§ 6. O wyniku naboru przewodniczący
zakończeniu.

komisji informuje
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§ 7. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia dyrektora o wynikach prac komisji.
§ 8. Kandydat może, w terminie 5 dni od dnia posiedzenia komisji, zgłosić do dyrektora
zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania naboru.
§ 9. Niezwłocznie po przeprowadzonym
naborze informacja o wyniku naboru jest
upowszechniana przez umieszczeniu na tablicy informacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych
Gminy Łomża oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej
3 miesięcy.
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