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OGLOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzednicze

Burmistz Gminy i. Miasta Czerwionka-Leszczyny
oglasza nab6r kandydat6w do pracy w Urzqdzie Gminy i Miasta

Cze rwio nka-Le szczyny, u l. Pa rkowa 9, 44 -230 Cze nrrrionka- Le szczy ny

na stanowisko :

Pelnomocnik do spraw Spolecznych

l. Wymagania niezbqdne zwiqzane ze stanowiskiem:

ukonczone studia wy2sze (studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie), na kierunku: prawo, ekonomia, pedagogika lub socjologia,
minimum 5 lat udokumentowanego stazu pracy na stanowiskach kierowniczych,
posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych,

4) umiejgtno66 samodzielnego opracowywania dokument6w, stosowania wiedzy
teoretycznej w praktyce, dokonywania interpretacji zagadnieri na podstawie
wyja6niefi oraz przepis6w prawnych,

5) umiejqtnoS6 korzystania z r62nych 2r6del informacji, w tym migdzy innymi z:
internetu, publikator6w, literatu ry fachowej,
samodzielno6i i umiejqtnoSe postgpowania w kontaktach ze stronami,
znajomo56 problematyki samorzqdowej,
znajomoSi ni2ej wymienionych akt6w prawnych oraz umiejqtnoS6 korzystania
z nich:
a) ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22013 r.

poz. 594 z p62n. zm.),
b) ustawy z dnia 14.06.'1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.),
c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo+ecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r.

poz. 163),
d) ustawy z dnia 9 czeMca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastqpczej (t.j. Dz.U. 22013 r. poz. 135 z po2n. zm.),
e) ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swowodzie dzialalno6ci gospodarczej (t.j. Dz.U.

22015 r. poz.584 zp62n. zm.),
f) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22014 r.poz. 1118 zp62n. zm.),
g)) ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze2woSci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z p62n. zm.),
h) ustawy z dnia 25 czeMca 2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.71S),
i) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.

z 2014 r. poz. 1182 z p62n. zm.),j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wie6 publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p62n. zm.).
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ll. Wymagania dodatkowe:

1) inicjatywa i umiejgtnoSC samodzielnego rozwiqzywania problem6w,
2) odpowiedzialno6d i dokladnoS6,
3) komunikatywno6i,
4) umiejqtnoS6 pracy w zespole,
5) umiejqtnoS6 interpretacji i stosowania przepis6w,
6) dyspozycyjno56.

lll. Zakres zadaf wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczeg6lno5ci:

rozwiqzywanie bie2qcych problem6w z zakresu spraw spolecznych,
koordynowanie dzialafi w zakresie polityki spolecznej w gminie,
wspolpraca z organami i instytucjami w zakresie spraw spolecznych, w tym
w szczeg6lnoSci z: Regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej, Slqskim
Urzqdem Wojewodzkim, Urzqdem Marszalkowskim Wojewodztwa Slqskiego,
Ministerstwem Pracy i Polityki Spolecznej, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowym Urzqdem Pracy, organizacjami pozarzqdowymi, koiciolami
i zwiqzkami wyznaniowymi,
nadz6r nad pracq Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta tutejszego Urzgdu,
nadz6r nad dziatalnoSciq OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach,

6) nadz6r nad zam6wieniami publicznymi udzialanymi i realizowanymi przez \Nydzial
Rozwoju Gminy i Miasta oraz OSrodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach,

7) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza w granicach
oddzielnego upowa2nienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez
podlegtych pracownik6w posiadajqcych upowa2nienie Burmistrza,

8) przyjmowanie oraz podpisywanie korespondencji w sprawach nie zastrze2onych
do wlaSciwoSci Burmistrza, a nalezAcych do zakresu realizowanych zada6,

9)organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie przygotowania material6w
i projekt6w rozstrzygniqc dla organ6w gminy w zakresie zadafi Wydzialu Rozwoju
Gminy i Miasta otaz OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach,

10) podejmowanie dzialai w celu pozyskiwania Srodk6w z funduszy zewnqtrznych
na cele spoleczne,

11) wykonywanie innych zadafi powierzonych i zleconych przez Burmistrza.

lV. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

1) list motywacyjny,
2) 2yciorys - curriculum vitae,
3) kserokopie Swiadectw pracy lub za5wiadczeri o zatrudnieniu,
4) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie tj. w szczeg6lno6ci

dyplom6w,
5) kserokopie za6wiadczefi o ukoriczonych kursach, szkoleniach, itp., w zakresie

tematycznym zwiqzanym ze stanowiskiem, na kt6re jest przeprowadzany nab6r,
6) referencje,
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) o6wiadczenie, 2e osoba nie byta skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za

umySlne przestepstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne



przestepstwo skarbowe albo dokumenVy zawierajqce dane w tym zakresie,
9) o6wiadczenie o posiadaniu petnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz

korzystaniu z petni praw publicznych,
10) oSwiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na

zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
1 "l ) o6wiadczenie kandydata od kiedy mo2e nastqpiC zatrudnienie,
12) o6wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych do cel6w rekrutacji, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobovrych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182 z p62n. zm.),

13) o6wiadczenie kandydata o przyjgciu do wiadomoSci faktu obowiqzku publikacji
w BIP danych osobowych ( zgoda na publikacjq w BIP danych osobowych).

V. Termin i miejsce skladania ofert:

Dokumenty w zamknigtej kopercie z dopiskiem:
,,Kandydat na Pelnomocnika do spraw Spolecznych"
w formie pisemnej nale2y skladad w terminie do 21 lipca 2015 r. do godz. 15{
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa g,

pok.nr 5-parter.

Vl. lnne informacje:

l. W przypadku przeslania dokument6w aplikacyjnych pocztq lub za poSrednictwem
innego podmiotu dokumenty te muszq wplynq6 do Uzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do dnia 21 lipca 20'15 r. do godz. 15@.
Dokumenty, kt6re wplynq do Uzqdu po wy2ej okreSlonym terminie nie bqdq
rozpatrywane;

2) Z osobq wytonionq w drodze naboru umowa o prace zostanie zawafta w pelnym
wymiarze, zgodnie z ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzqdowych ( t.j. Dz.U. 22014 r. poz. 1202) onz otzyma ona wynagrodzenie
miesiqczne zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowych i Regulaminu
wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ na
stanowiskach kierowniczych urzgniczych, urzgdniczych, asystent6w, doradc6w
oraz pomocniczych i obslugi w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wprowadzonego Zarz1dzeniem Nr 153/2009 Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny z dnia 15 czeruca 2009 r. z p62n.zm;

3) lnformacja o wysoko6ci wska2nika zatrudnienia os6b niepolnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej os6b
niepelnosprawnych:
wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych za miesiqc poprzedzajqcy datq
u p u bl iczn ien ia ogloszen ia wyn osi powy2ej 60lo ;

4) lnformacja o wyniku naboru bqdzie zamieszczona w Biuletynie lnformacji
Publicznej ina tablicy ogloszeri w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny zgodnie z ustawq z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorzqdowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. po2.1202).

Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) ustala sie na
dzieri 30 lipca 2015 r., godz. 10@ w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, lpigtro, pok. nr 13 (Sala Rady).
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