
Zalacznik Nr 2
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze
w Urzedzie Gminy Kurów

URZAD GMINY KURÓW

OGLASZA I NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO DO SPRAW EWIDENCJI LUDNOSCI, EWIDENCJI
DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA, OBRONY CYWILNEJ

,..-
...........................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbedne:

· spelnienie wymagan okreslonych wart. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzadowych okreslonych dla stanowisk urzedniczych:
-posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych,

-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

-posiadanie nieposzlakowanej opinii,
· wyksztalcenie wyzsze o kierunku administracyjnym oraz wyzsze lub podyplomowe

o kierunku bezpieczenstwo wewnetrzne,
· biegla znajomosc obslugi komputera, znajomosc programów MS Office, Open Office,
· znajomosc przepisów prawnych w szczególnosci:
- w zakresie ustawy o samorzadzie gminnym, oplacie skarbowej, instrukcji kancelaryjnej,

Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludnosci, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o centralnej ewidencji
dzialalnosci gospodarczej oraz innych niezbednych w pracy na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane doswiadczenie zawodowe na stanowiskach zwiazanych z ewidencja

ludnosci, wydawaniem dowodów osobistych oraz praktyczna znajomosc prowadzenia
postepowania administracyjnego oraz systemu BUSC "Zródlo",

b) umiejetnosc pracy w innych systemach niezbednych w pracy w j. s. t,
c) posiadanie nastepujacych cech osobowosci; obowiazkowosc, dokladnosc, rzetelnosc,

umiejetnosc pracy w zespole, systematycznosc, uczciwosc, samodzielnosc,
kreatywnosc, odpornosc na stres, punktualnosc,

d) dyspozycyjnosc.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

Do zadan wykonywanych na danym stanowisku pracy nalezy:
1. Prowadzenie spraw zwiazanych z ewidencja ludnosci,
2. Obsluga systemu wydawania dowodów osobistych,
3. Prowadzenie spraw zwiazanych z ewidencja dzialalnosci gospodarczej -

wspólpraca z CEIDG,

-



4. Prowadzenie zadan obronnych oraz spraw zwiazanych z powszechnym
obowiazkiem obrony kraju,

5. Prowadzenie rejestru przedpoborowych i klasyfikacja wojskowa,
6. Realizacja zadan w zakresie zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej,

7. Wspólpraca ze sluzba weterynaryjna w zwalczaniu chorób zakaznych
i profilaktyce weterynaryjnej,

8. Przyjmowanie i przekazywanie zawiadomien o dostrzezonych objawach chorób
zwierzat dziko zyjacych,

9. Prowadzenie spraw zwiazanych z dzierzawa obwodów lowieckich przez PZZ,
10. Wspóldzialanie z inspektorem ochrony roslin w zakresie sygnalizacji

i przyjmowania informacji o pojawieniu sie chorób, szkodników i chwastów,
11. Wydawanie zezwolen na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomosci

oraz wymierzanie kar pienieznych za samowolne ich usuwanie,
12. Wydawanie zezwolen na uprawe maku i konopi,
13. Prowadzenie spraw zwiazanych z utrzymywaniem psów ras niebezpiecznych,
14. Prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolnej,
15. Prowadzenie spraw zwiazanych z szacowaniem strat rolniczych, powstalych

w wyniku klesk zywiolowych lub zdarzen naglych,
16. Przygotowanie projektów uchwal w zakresie w/w powierzonych zadan,

17. Przygotowanie do archiwum zakladowego i panstwowego posiadanych
dokumentów i teczek prowadzonych spraw.

18. Wykonywanie innych nie objetych niniejszym zakresem czynnosci spraw
doraznych zleconych przez wójta.

l--

4. Wymagane dokumenty:

l) List motywacyjny;
2) zyciorys- curriculumvitae;
3) kopie swiadectw pracy;
4) kopie dokumentów potwierdzajacych wyksztalcenie
5) kopie zaswiadczen o ukonczonych kursach, szkoleniach,;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie,
7) oswiadczenia podpisane wlasnorecznie przez kandydata, o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw
publicznych,

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

8) zaswiadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
okreslonym w ogloszeniu o naborze stanowisku urzedniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczególowe CV powinny
byc obowiazkowo opatrzone klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych
osobowych:

" Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku zawartych w ofercie pracy, dla

potrzeb niezbednych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie ochronie danych) pub/. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s.l"

-



Wybrana osoba do zatrudnienia bedzie zobowiazana do przedstawienia oryginalu aktualnego
"Zapytania o udzielenie infonnacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty nalezy skladac:
1) osobiscie, w Kancelarii Urzedu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35 24 -170 Kurów;
2) listownie na adres: Urzad Gminy Kurów, ul. Lubelska 35 24-170 Kurów, w fonnie. .

papIeroweJ,
- w zamknietej kopercie z dopiskiem" Konkurs na stanowisko ds. ewidencji ludnosci,
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, rolnictwa i obrony cywilnej, decyduje data
faktycznego wplywu dokumentów do Urzedu Gminy Kurów/. ,..
w tenninie do dnia 23 pazdziernika 2018 roku do godziny 1500 -
Aplikacje, które wplyna do Urzedu Gminy po wyzej okreslonym tenninie lub nie zawierajace
wszystkich dokumentów wymienionych w "wymaganych dokumentach" nie beda
rozpatrywane.

5. Warunki pracy na stanowisku:

· stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzedu Gminy Kurów;
. miejsce pracy w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepelnosprawnych (brak

windy);· praca odbywa sie w systemie jednozmianowym, w pelnym wymiarze czasu pracy;· wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzedu Gminy
Kurów;

. praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie;

. uzytkowanie sprzetu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
dokumentów);. praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin;

. oswietlenie naturalne i sztuczne;

. obsluga klienta zewnetrznego i wewnetrznego w tym kontakty bezposrednie,
telefoniczne, mailowe;

· wykonywanie zadan pod presja czasu.

6. Wskaznik zatrudnienia osób niepelnosprawnych
W miesiacu wrzesien 2018 wskaznik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w Urzedzie
Gminy Kurów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osób niepelnosprawnych, byl nizszy niz 6 %.

Inne informacje.

Postepowanie w sprawie naboru na stanowisko urzednicze zostanie przeprowadzone
zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze
w Urzedzie Gminy Kurów, stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy
Kurów z dnia 30 grudnia 2016 r.
Postepowanie w sprawie naboru przeprowadzi Komisja powolana Zarzadzeniem Nr 75/2018
Wójta Gminy Kurów z dnia 8 pazdziernika 2018 r. w sprawie powolania Komisji
Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzednicze

Lista osób, które spelnily wymagania fonnalne okreslone w ogloszeniu
i zakwalifikowaly sie do dalszego postepowania kwalifikacyjnego zostanie ogloszona dnia

--



25 pazdziernika 2018 r., na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Kurów oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kurow.eu/

Lista zawierac bedzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów.

Jednoczesnie bedzie zamieszczona informacja o dacie, godzinie, miejscu nastepnego
etapu rekrutacji (test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna).

Kandydaci zakwalifikowani nie beda indywidualnie powiadamiani.

Informacja o wynikach
w siedzibie Urzedu Gminy
http://bip.kurow.eu/

naboru zostanie upowszechniona na tablicy ogloszen
Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

,..-
Na kazdym etapie prowadzonego naboru zastrzega sie mozliwosc jego uniewaznienia.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w procesie rekrutacji,
zostana dolaczone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne 5 najlepszych kandydatów podlegaja zniszczeniu po uplywie
3 miesiecy od dnia ogloszenia Informacji o wyniku naboru.

Dokumenty aplikacyjne pozostalych osób moga zostac odebrane osobiscie przez
zainteresowanych lub zostana zniszczone po uplywie 14 dni od zakonczenia procedury
naboru.

Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów zlozonych
do naboru w skladzie 3 osobowym.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy - Barbara Nowacka pod numerem
telefonu (081) 881-17-77 w. 27

Kurów, dnia 8 pazdziernika 2018 r.
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