
WÓJT GMINY ŁUBNICE 

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Podinspektor ds. obsługi rady gminy, wyborów, samorządu, dostępu do informacji publicznej 

w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice 

 

Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, 

jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 

przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) nieposzlakowana opinia, 

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 

6) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

-  wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: 

administracja lub prawo), 

-  doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, 

- znajomość procedur administracyjnych (kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja 

kancelaryjna), 

7) biegła obsługa komputera i programów word, exel, 

8) znajomość ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, 

kodeks wyborczy, ustawa o pracownikach samorządowych. 

Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera, 

2) samodzielność, kreatywność, sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania 

decyzji, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność obsługi 

interesanta. 

 

 

 

 

 

 



Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej i kancelaryjno - 

technicznej Rady i jej komisji oraz Przewodniczącego Rady, udzielaniem radnym pomocy w 

wykonywaniu ich mandatu, w szczególności: 

1)prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, 

2)prowadzenie ewidencji projektów uchwał, 

3)prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji, 

4)prowadzenie rejestru interpelacji radnych; wniosków i opinii komisji RG oraz interpelacji, 

zapytań i wniosków radnych; przekazywanie wniosków i interpelacji radnych kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy do ich załatwienia; czuwanie nad terminowym załatwianiem 

wniosków komisji i interpelacji radnych, 

5)wykonywanie administracyjno-organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji i innych 

debat w ramach pracy Rady, 

6)prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działania organów jednostki 

samorządu terytorialnego, 

7)analiza skarg kierowanych do Rady i Biura, 

8)przygotowywanie list diet radnych, 

9)przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady,  

10)wprowadzanie i uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej, 

11) przedkładanie uchwał Rady Gminy organowi nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, 

12) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie do powszechnego wglądu w 

siedzibie Urzędu, 

13)udostępnianie mieszkańcom gminy protokołów i wniosków z posiedzeń komisji, 

14) prowadzenie spraw o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym dotyczących Rady Gminy, 

15) ustalanie terminarza zebrań wiejskich. Obsługa kancelaryjno-biurowa organów samorządowych 

wsi, przekazywanie wniosków zainteresowanym oraz czuwanie nad ich realizacją, 

16) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, 

17) organizowanie współpracy Gminy z innymi gminami i zagranicą, 

18) ewidencja oświadczeń majątkowych, prowadzenie spraw związanych ze składaniem i analizą 

oświadczeń majątkowych.  

2. Prowadzenie spraw w zakresie wyborów zleconych w zakresie zadań wynikających z 

przepisów szczególnych oraz współdziałanie z właściwymi organami w celu przygotowania i 

przeprowadzenia:  

a) wyborów do Sejmu i Senatu RP,  

b) wyboru Prezydenta RP,  

c) wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa,  

d) wyboru organów samorządu mieszkańców,  

e) wyboru ławników do sądów powszechnych,  

f) referendów i konsultacji społecznych,   

g) wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

1) archiwizowanie dokumentów związanych z wyborami. 

3.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań samorządowych z zakresu ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki w szczególności: 
1)prowadzenie spraw dotyczących ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny i polityki 

społecznej, 

2) opracowywanie sprawozdań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 

publicznego i zapobiegania przestępczości.  

4. Prowadzenie spraw w zakresie funduszu sołeckiego, w szczególności: 

1) opracowania projektów uchwał, zarządzeń organu wykonawczego, 



2) przygotowanie procedury wydatków w ramach funduszu sołeckiego na szczeblu jednostki 

pomocniczej (zebranie wiejskie, wniosek sołectwa, przedsięwzięcia wspólne, zmiana 

przedsięwzięcia), 

3) sprawozdawczość. 

5. Prowadzenie spraw w zakresie administrowania Biuletynem Informacji Publicznej oraz 

udzielanie informacji w zakresie dostępu do informacji, zgodnie z ustawą. 

6. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w szczególności: 

1) przechowywanie druków ścisłego zarachowania, 

2) ewidencja druków ścisłego zachorowania, zakup kwitariuszy, czeków, 

3) wydawanie druków ścisłego zarachowania na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

Praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat. Stanowisko pracy usytuowane w 

budynku Urzędu Gminy w Łubnicach. Miejsce pracy w budynku nie jest dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu). Stanowisko pracy jest związane z pracą przy 

komputerze. 

Planowany termin zatrudnienia – 01.01.2018 r.  

Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny, 

• życiorys (CV), 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

• kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń), 

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

• kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności, 

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć 

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego), 

• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego, 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać a kopie dokumentów załączonych do 

aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z 

oryginałem oraz podpis i data”. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 

dnia 27 listopada 2017 r. do godz.  15
00

 z dopiskiem na kopercie: „Nabór  na wolne stanowisko 

urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi rady gminy wyborów, samorządu, dostępu do informacji 

publicznej”: 

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – sekretariat (1 piętro),  lub  

2) pocztą na adres – Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice. 

 

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby 

Urzędu Gminy w Łubnicach, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej.  

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w 

Łubnicach.  

 

Łubnice, dnia 15 listopada 2017 r. 

 

Henryk Ciosek  

Wójt Gminy Łubnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


