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OGŁOSZENIE BURMISTRZA GONIĄDZA
O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
SEKRETARZA
I. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
II. Stanowisko pracy
Sekretarz
III. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których
mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej 2 letni staż
pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4
letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2 letni staż pracy na
kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów
publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
8. bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie n/w ustaw - o samorządzie gminnym, o
pracownikach samorządowych , o finansach publicznych , o ochronie danych
osobowych,
o
ochronie
informacji
niejawnych,
Kodeks
postępowania
administracyjnego, Kodeks pracy, Kodeks wyborczy,
9. umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office
IV. Wymagania dodatkowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

umiejętność skutecznej komunikacji oraz praca w zespole
znajomość struktury organizacyjnej urzędu
dyspozycyjność
sumienność, odpowiedzialność
odporność na stres
umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
kultura osobista

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę w Urzędzie w tym
zakresie nadzoruje pracę poszczególnych stanowisk pracy ds. organizacyjnych oraz
Rady,
2. uczestniczy w posiedzeniach Rady z głosem doradczym,
3. wspólnie z pracownikami urzędu przygotowuje materiały pod obrady Rady Miejskiej i
komisji Rady,

4.
5.
6.
7.

współpracuje z sołectwami w zakresie zebrań wiejskich i wyborczych,
dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,
wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
samorządowego oraz ochrony danych osobowych,
8. współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w zakresie
organizacyjnym,
9. stwierdza własnoręczność podpisu osób składających oświadczenia, poświadczenia,
upoważnienia oraz zgodność z oryginałem dokumentów,
10. przy udziale Skarbnika, opracowuje projekty zakresów czynności poszczególnych
stanowisk pracy,
11. nadzoruje przestrzeganie regulaminów ustanowionych przez Burmistrza,
12. opracowuje projekty uchwał dotyczących statutu Gminy, zarządzeń Burmistrza w
sprawach wewnętrznej organizacji pracy Urzędu,
13. prowadzi kontrolę wewnętrzną w zakresie organizacji pracy,
14. zapewnia kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych oraz nadzoruje
wykonanie zaleceń,
15. organizuje i koordynuje prace związane z wyborami Prezydenta, do Sejmu i Senatu ,
wyborów samorządowych, Parlamentu Europejskiego,
16. nadzoruje i koordynuje prace związane z przeprowadzeniem referendów,
17. w zakresie swoich obowiązków współpracuje z innymi jednostkami administracji
publicznej, samorządowej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
18. w czasie nieobecności Burmistrza do zadań sekretarza należy dekretacja
korespondencji wpływającej do Urzędu,
19. sprawdza pod względem merytorycznym projekty uchwał, decyzji, postanowień itp.
20. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu
akt,
21. wykonuje inne prace polecone lub powierzone przez Burmistrza,
22. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zastępuje Burmistrza podczas Jego
nieobecności.
VI. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą
- stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę wymiarze 14 etatu
- umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony
- czas pracy zgodnie z w/w ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy
- Sekretarz zobowiązany jest do składania oświadczeń majątkowych,
- praca biurowa
VII. Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.

list motywacyjny
CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem)
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
9. oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w
stanowisku
10. inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem)
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu nie przekroczył
6% .
W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem
stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w
Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego
lub pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień na adres: Urząd Miejski w
Goniądzu; 19-110 Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, z dopiskiem : dotyczy naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza w terminie do dnia 09 kwietnia
2019r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. pokój nr 5 (sekretariat)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o
terminie postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej - http: //bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl / w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38.
VII. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul Plac 11
Listopada 38, tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl;
2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane
kontaktowe - iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43;

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko Sekretarza , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody;
4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny (w związku z zapytaniem o
udzielenie informacji o osobie kandydata), SP ZOZ w Mońkach (w związku z
przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandydata);
5. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami
upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze
przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Pani/Pana dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Goniądz, dnia 22.03.2019r.

