
 
OGŁOSZENIE O NABORZE  

 
 
ROP.2110. 7 - 2. 2019 
 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  
na stanowisko urzędnicze 

ds. Rady Gminy  
w Biurze Rady Gminy 

 
1. Nazwa i adres jednostki: 
      Urząd Gminy Dobromierz, 58 -170 Dobromierz, Pl. Wolności 24 
 
2. Określenie stanowiska: 

ds. Rady Gminy 
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  

1) wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) wykształcenie wyższe, 
f) preferowany staż pracy na podobnym stanowisku.  

 
2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 

stanowisku: 
a) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 

samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie 
gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wyborczego 

b) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu 
wyborczego, 

c) umiejętność posługiwania się programami (znajomość WORD, OUTLOOK), 
d) umiejętność obsługi edytora aktów prawnych, 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowanym stanowisku, 
f) komunikatywność, dokładność,  kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy 

w zespole. 
 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 Z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy, statutu sołectw: 
1) prowadzenie biura Rady, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, załatwianie wszelkich 

spraw kancelaryjno - technicznych związanych z obsługą Rady oraz jednostek pomocniczych 
Gminy, 

2) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, 
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, 

posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta, 
4) protokołowanie obrad sesji Rady Gminy, 
5) protokołowanie obrad komisji Rady Gminy, 
6) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, 
7) prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji, 
 



8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, 
przekazywanie wniosków zapytań i interpelacji wójtowi, odpowiednim stanowiskom pracy 
Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych, 

9) opracowywanie oraz przechowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków, opinii oraz 
przekazywanie organom nadzoru (w tym RIO i wojewodzie), pracownikom urzędu gminy lub 
innym jednostkom, 

10) konwersja uchwał rady gminy, które podlegają publikacji do odpowiedniej formy 
elektronicznej, 

11) nadzorowanie ogłaszania uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazywanie ich do 
publikacji w dzienniku urzędowym, 

12) przekazywanie uchwał Rady do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek 
organizacyjnych gminy i innych zainteresowanych podmiotów, 

13) czuwanie na terminowym załatwianiem wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, 
14) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy oraz jej komisji, 
15) wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady oraz przechowywanie 

nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady we współpracy z informatykiem, 
16) przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu – korespondencji do i od Rady, jej 

komisji oraz poszczególnych radnych, 
17) przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków składanych przez klientów do Biura Rady 

Gminy, 
18) współdziałanie w opracowywaniu uchwał Rady Gminy oraz opracowywaniu i przedstawianiu 

projektów postanowień, wniosków, 
19) współdziałanie z przewodniczącymi Komisji w szczególności w zakresie zapewnienia udziału 

Komisji w przygotowywaniu projektów ważniejszych uchwał, aktów zawierających przepisy 
prawa miejscowego oraz w zakresie koordynacji planów kontroli komisji i uczestniczenia w 
czynnościach kontrolnych, 

20) planowanie i rozliczanie wydatków związanych z obsługą Rady, w tym przygotowywanie 
informacji do wypłat diet za posiedzenia, 

21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
22) współpraca z sołectwami, aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Wójtowi projektu 

zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz 
zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania, 

23) organizowanie szkoleń dla radnych i sołtysów, 
24) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, 
25) współpraca z sekretarzem gminy podczas wyborów na sołtysów oraz rad sołeckich, 
26) gromadzenie dokumentacji dotyczącej działalności organów wykonawczych i stanowiących 

jednostek pomocniczych, 
27) organizowanie konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę, 
28) przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych gminy, 

 
Z zakresu ustawy kodeks wyborczy: 
1) współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie organizacji akcji wyborczych oraz obsługa 

kancelaryjna i biurowa organów wyborczych. 
 

Z zakresu ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych: 
1) prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie wybory przez Radę Gminy ławników sądowych. 

 
Inne zadania 
1. Prowadzenie całości zagadnień wynikających ze współpracy polsko – czeskiej na płaszczyźnie 

wymiany kulturalnej i kontaktów partnerskich. 
2. Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy: 

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58 - 170 
Dobromierz, 



2) wymiar czasu pracy: pełny etat, praca przy komputerze, 
3) zmianowość pracy: jedna zmiana, praca na ww. stanowisku wymaga dyspozycyjności, 

możliwe wyjazdy na szkolenia, 
4) rodzaj umowy: umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony (w trakcie 

odbycie służby przygotowawczej  zakończonej zdanym egzaminem – z zastrzeżeniem art. 16 
ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych), 

5) wynagrodzenie: miesięczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz 
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz. 
 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 
6%. 
 

7. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
2) życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,  
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje wymagane 

do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku, 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (jeżeli są w posiadaniu kandydata), 
6) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta 

z pełni praw publicznych, 
9) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku, 
10) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych), 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego,  

12) klauzula informacyjna. 
 
Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 3 ppkt 2) - na podstawie zapisu w liście 
motywacyjnym.  

 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz 
(sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, 
Plac Wolności 24, 

2) dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze. Dokumenty oraz kserokopie winny być opatrzone podpisem kandydata. Nie 
podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, 

3) oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem 
kontaktowym z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Rady Gminy. 

4) termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 8.00. 
 

9. Dodatkowe informacje: 
1) postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz 

rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny, 



2) o zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu 
kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną 
powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, 

3) nadesłanych dokumentów nie zwracamy, 
4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

(www.bip.dobromierz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, niezwłocznie 
po przeprowadzonym naborze 

5) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 217.w.19 
 
 
 
Dobromierz, dnia  10 lipca  2019 r.      Wójt 

   (-) Jerzy Ulbin 
   
   

   
 


