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NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarz Gminv

w URZĘDZIE. GMINY w LBONCINIB

I. Wvmasania niezbedne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oruz korzystanie z pełni praw
publicznych;
3. osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Cieszy się nieposzlakowana opinią
5. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
s zko lni ctwi e vty żtszy m;
6. Doświadczenie zawodowe:
a) statŻpracy min. 4 |atana stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych tj.:

> urzędach marszałkowskich oraz woj ewódzkich samorządowych j ednostkach
organizacyjnych;

>> starostwach powiatowy ch oraz powiatowych jednostkach orgarizacyjnych;
> urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budzetowych i

s amorządowych zakJadach budzetowych ;
> biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz

samorządolYychzakładówbudzetowychutworzonychprzeztezvnązki;
> biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu

terytorialnego.
w tym co najmniej 2 lata sta:Żu pracy na kierowniczym stanowisku vrzędniczym w tych
jednostkach,

b) lub osoba posiadająca min. 4 |ata stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach
wymienionych powyżej, oruz co najmniej 2 lata sta:żu pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicmych.

7. Stan zdrowia pozwa|ający nazatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

II. Wvmasania dodatkowe:
1. Znajomośó i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie administracji
samorządowej oraz procedury administracyjnej ;
2. Zdo|nośÓ orgaruzacji pracy izarządzartia zasobami ludzkimi;
3. Umiejętnośó skutecznej komunikacji orazpracy w zespole;
4. Wysoka kultura osobista;
5. Znajomośó reeulacji prawnych z zakfesu:

) prawa samorządowego (gminnego, powiatowego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych) ;

> Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.);
> Kodeksu pracy (ustawa z dnia26 czerwca 1974 r.);
> Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.);
> Kodeksu wyborczego (ustawa z dnia 5 stycznia 20ll r.);
> ogtaniczenia prowadzeniadziałalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne;
> Prawo zamówień publicznych (ustawa z dniaZ9 stycznia}DD4 r.);
> finansów publicznych ( ustawa z dniaZ7 sierpnia20}9 r,);
> rachunkowości:



) zasad wrLagradzania pracowników samorządowych ( Rozporządzenie RM z dnia 18

marca 2009 r.);
> instrukcji kanóehryjnej ( ustawa z dnia 18 stycznia 2011 r.);

> jedno1Ę 
"h,,"c,ćfoc,h 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orgartizacji i zakresu

dziaŁaria archiwów zakł adowych ;
> ustawy o o.t'.oń" danych osóbowych (ustawa. z dnia29 sierpnia |997 r.);

> dostępu do informacji publicznej (ustaw1 z dnia6 września 2001 r.);

u o,gńi"ucji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

> Biuletynu Informacji Publicznej'

6. Zdolno ści organizacyj ne i umiej ętno ś ci zarządzania;

7. Posiadanie ptawa iazdy kategorii B'

III. Zakres wvkonvwanvgĘ ządań na sta4owisku:.

1.Przygotowywanieprojektówo,*Ti*,,"gu1aminówiinnychaktówwewnętrznych
dotyczących organizacji Urzędu;
2. Nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów

prawnych Rady Gminy, Wójta Gminy;

3. Nadzór nad bezpieóź.n,t,""* i oóhroną danych osobowych oraz współpraca z Genera1nym

Inspektorem DanYch OsobowYch;
4. Usprawnianie iracy Urzędu inadzór w tym zakresie nad doskona1eniem kadr;

5' orlanizacju i ioo,óynowanie spraw ntiązanychz wyborami i referendami;

IV. Wvmagane dokumentvi . , ,, -,_- _^r_:^^--. ^r-
ieniem przystąpienia do naboru - podpisany odręcznie;

f , Życioryś_ Cuniculum Vitae - podpisany odręcznie;

3. oświadc zenie owyrażeniu ,gody iaprzetułarzani9 d91rch osobowych na pottzeby

postępowaniu,"r.*tu.yŃgo, "!od,,i. 
źustavtązdnia19 sierpnia t997 r. o ochronie danych

isouówyctr (Dz. U. z zó0z r,Nr 1 0l, poz. 926 ze zsrianami);
4. Kopia dokumęntu potwierdzaj ącego obywatelstwo polskie;
5. Kserokopie świadectw pracy;
6. Kserokopi" dok.''''entów potwierdzających wyk|zta1::le;

7. Kserokopie innych dokumentó* o pó'iuaanych kwalifikacjach, uprawnieniach i

umiejętnościach;
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw

publicznych;
9. oświadczenie o niekaralnoś cizaprzestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwwskazańdo pracy na określonym

stanowisku;
11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumentY aPlikacYjne
Leoncin lub pocztą na adres
nieprzekrac zalnym terminie do dni

,,Dotycry naboru na stanowisko

na|eżzy
Urzędu

Sekretarza GminY w terminie

Itłuaue osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3 w

w kopercie z doPiskiem:
do 29 maja 2012 r. do

012

godz.16:00".

Aplikacje, ktÓre wpłyną po Ęm terminie nie będą rozpatrywane, nie |iczy.się data stempla

pocztoweg o. Zastrzeiu .Ę -óztwośó nie wyłonienia zud''.go kandydata do zatrudnienia w

p'zypadki nie spełnian ia przez nich oczekiwań pracodawcy'

od dnia 31 maja fl]f t'lista osób spełniających wymagania formalne będzie dostępna na stanowisku

Zastępcy Wójta dla uczestników prócesu"..ń.tu"Ji Zistępca wójta poinformuje osoby spełniające

*y-agunia fórmalne o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji.



Informacja o wyniku naboru Ędzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraznatablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, przy l|.Paftyz'arltow 3 w Leoncinie.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożerua do wglądu pracodawcy
oryginałów dokumentów oraz do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytanta o udzielenie
informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Dohtmenł powinn}ł Ęvć opatrzone Hąuzula: wrażam zgodę na prz.etwarzanie moich danych osobowycĘ
zawartych w ofercie pracy dla pofzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
zdnia 29 sierpnia |997 r. o ochronie danych osobowych (.t. Dz. U. z2002 r. Nr l0l, poz.926 zpóźn' m.)
oraz ustawą z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (i.t. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późl..
z.n.).
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