
Rzekuń, dn.10 stycznia 2011r. 

Wójt Gminy Rzekuń
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
podinspektor do spraw obsługi Rady i jej organów

      I Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie, 

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe drugiego stopnia prawo bądź administracja

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

2) komunikatywność

3) samodzielność

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Obsługa Rady Gminy, a w szczególności:

a) zapewnienie właściwych warunków obradowania sesji,

b) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,

c) sporządzanie protokołów z sesji,

d) prowadzenie rejestru uchwał Rady, czuwanie nad ich terminową realizacją oraz

przekazywanie w ustawowym terminie uchwał Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej,

e) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich

prawidłowym załatwieniem,

f) prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Przewodniczącego Rady,

g) terminowe wysyłanie radnym zaproszeń i materiałów na sesje,

2) Obsługa komisji Rady Gminy:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji

jak również z przygotowaniem materiałów na te posiedzenia,

b) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie rejestru wniosków komisji,



3) Tworzenie radnym Rady Gminy właściwych warunków wykonywania mandatu, a 
szczególnie:

a) w działalności w środowisku wiejskim – organizowanie spotkań z wyborcami,

b) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców wsi,

c) organizowanie szkoleń radnych,

4) Obsługa samorządów mieszkańców wsi:

a) pomoc przy przeprowadzaniu wyborów organów samorządu,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu zebrań samorządowych,

c) prowadzenie rejestru protokołów z zebrań organów samorządu,

d) prowadzenie korespondencji spraw dotyczących Rady Gminy i jej organów,

e) obsługa klubów radnych,

5) Prowadzenie archiwum zakładowego.

IV Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: pełny etat

2) miejsce pracy: Urząd Gminy w Rzekuniu

3) umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach 
samorządowych.

     V Wymagane dokumenty

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Opis spełnienia wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w punkcie I i II 
niniejszego ogłoszenia.

4) Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem.

5) Kwestionariusz osobowy.

6) Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 
umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

7) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym 
naborem, 

8) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 
pełni praw publicznych.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny,  CV  (z  uwzględnieniem  dokładnego 
przebiegu  kariery  zawodowej),  powinny  być  opatrzone  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę  na  
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  
realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.  o  ochronie  danych  
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia. 21.11.2008 r. o pracownikach  
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)".



Oferty  z  wymaganymi  dokumentami  kandydaci  powinni  składać  w  zamkniętych  kopertach  z 
dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw Rady i jej organów” drogą pocztową lub 
osobiście  w sekretariacie  UG do dnia  20  stycznia  2011 r.  do  godz.  1500.  O  zachowaniu  terminu 
decyduje  data  wpływu  do  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu.  Oferty  złożona  po  terminie  nie  będą 
rozpatrywane.

IV Inne informacje 

1. Nabór odbędzie się w dwóch etapach.

a) I  etap  polegać  będzie  na  analizie  formalnej  dokumentów.  Odbędzie  się  w  dniu 
21.01.2011r. o godzinie 900.

b)II  etap  polegać  będzie  na  merytorycznej  ocenie  kandydatów  na  podstawie  rozmowy 
kwalifikacyjnej,  która  rozpocznie  się  21.01.2011r.  o  godzinie1200.  Zostaną  do  niej 
dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi formalne w kolejności alfabetycznej.

2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w 
zakresie  objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym 
w ogłoszeniu o naborze -  podstawa prawna art.  13 ust.  4  ustawy  z  dnia  21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458.).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej  www.rzekun.pl  oraz  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu  Gminy  w  Rzekuniu  przy 
ul. Kościuszki 33.

Wójt

    Stanisław Godzina


