
Rytwiany, dnia 04. 01. 2019 r.   

 

 

WÓJT GMINY RYTWIANY 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

 

na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust 1 i art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r .poz. 1260 z późn.zm) : 

 

SEKRETARZ GMINY RYTWIANY  
Nazwa i adres jednostki:  

Urząd Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 

 

I. Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na 

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 

przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, 

2. Wykształcenie wyższe magisterskie: zarządzanie, administracja, prawo; 

3. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o 

których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku 

urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku 

urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż 

pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora 

finansów publicznych; 

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych; 

5. Stan zdrowia umożliwiający prace na ww. stanowisku; 

6. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

7. Nieposzlakowana opinia; 

8. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym m. in. programów komputerowych 

WORD, EXEL; 

9. Bardzo dobra znajomość prawa samorządowego, w tym co najmniej: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, 

- ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks Cywilny, 

- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

 

II.  Wymagania dodatkowe: 

 

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań; 

2. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych; 

3. Umiejętność podejmowania decyzji; 

4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów; 



5. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych; 

6. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, 

sumienność, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura 

osobista; 

7. Bardzo dobra organizacja czasu pracy; 

8. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych; 

9. Prawo jazdy kat. B; 

10. Dyspozycyjność. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku: 

1) opracowanie projektów zmian regulaminu Urzędu, statutu Gminy, statutów jednostek 

pomocniczych; 

2) nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy; 

3) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych referatów; 

4) kontrola wewnętrzna referatów (z wyjątkiem pionu księgowości); 

5) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z 

doskonaleniem kadr; 

6) nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych; 

7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu; 

8) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał; 

9) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie, zakupem środków 

trwałych; 

10) koordynacja i nadzór  wyborów, referendów  i spisów; 

11) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych; 

12) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem czynności 

związanych  z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem 

wynagrodzenia; 

13) udzielanie urlopów pracownikom; 

14) organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie; 

15) koordynacja i nadzór nad służba przygotowawczą kandydatów na urzędników 

samorządowych; 

16) organizacja przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu; 

17) poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów i własnoręczności podpisów; 

18) przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 

19) nadzór nad wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o dostępie do informacji 

publicznej z dnia              6 września 2001r. 

20) określanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio 

podległych (Referatu Organizacyjnego); 

21) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w 

zakresie objętym upoważnieniem Wójta; 

22) koordynacja i nadzór obsługi prawnej wykonywanej na podstawie umów 

cywilnoprawnych; 



23) organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i 

podległe komórki organizacyjne wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z innych 

ustaw szczególnych; 

24) nadzór i koordynacja działań w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty, 

będących  w kompetencji organu prowadzącego, a w szczególności: 

a) planowanie sieci przedszkoli gminnych, szkół podstawowych i gimnazjów i 

ustalanie granic obwodów dla poszczególnych placówek, przygotowywanie 

wniosków w sprawie ewentualnej reorganizacji placówek lub ich likwidacji, 

b) rekrutacja dzieci do placówek przedszkolnych, 

c) zapewnienie należytych warunków działania placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie Gminy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauczania, wychowania i opieki, 

d) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz aneksów do nich, 

e) utrzymywanie stałej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 

f)  rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród Wójta dla dyrektorów placówek 

oświatowych oraz nauczycieli, 

g) koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i doskonalenia 

zawodowego oraz organizowanie egzaminów  w sprawie awansu 

zawodowego nauczycieli, 

h) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Wójta Gminy funkcji 

organu prowadzącego dla szkół i przedszkoli, wykonywanie z upoważnienia 

organu wykonawczego Gminy czynności nadzoru wobec dyrektorów, 

organizowanie okresowych spotkań, utrzymywanie stałej współpracy z 

dyrektorami oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 

i) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przekazywaniem inwentarza przy 

zmianach na stanowiskach dyrektorów placówek oświatowych, 

25)  podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, a 

będących  w kompetencji organu prowadzącego, 

26)  nadzór i koordynacja działań w zakresie: 

a) pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

b) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

c) kultury, kultury  fizycznej i sportu, 

27)   wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta. 

28)  Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach 

określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami. 

 

 

IV. Warunki pracy: 

1. Czas pracy– pełny wymiar; 

2. Bezpośredni kontakt z klientami. 



3. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 

4 godzin dziennie, nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. 

4. Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2019 roku. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rytwianach 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  był 

wyższy niż 6 %. 

 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys (CV) – zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy 

kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni;  

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór 

kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2006r. –t.j. Dz. U. z 2017r., poz.894). 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, 

zaświadczenia itp.). 

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie. 

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska 

sekretarza gminy. 

8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych. 

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. V ppkt. 4, 5  powinny 

być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć 

własnoręcznym podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji.”  

 

VI. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 

15, 28-236 Rytwiany do dnia 18 stycznia  2019 roku do godz. 15:00 lub przesłać w terminie 

do dnia 18 stycznia 2019 roku do godz. 15:00.  

Oferty winne zostać złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 

wolne stanowisko Sekretarz Gminy Rytwiany”. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu 

Gminy  w Rytwianach. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i 

godzinie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Informacje dodatkowe. 

1. Komisja konkursowa przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej 

kolejności: 

a) I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie 

czy zostały spełnione wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze 

oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu 



postępowania w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu do 

składania ofert;  

b) II etap – przeprowadzenie testu w terminie wyznaczonym przez Komisję 

konkursową, z zastrzeżeniem że test zostanie przeprowadzony  w przypadku, 

gdy co najmniej 4  kandydatów zostanie dopuszczonych do kolejnego etapu.  

c) III etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję 

konkursową. 

2. Kandydaci dopuszczeni do udziału w  II etapie konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub pisemnie o terminie testu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem 

w stosunku do daty jego przeprowadzenia 

3. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do II etapu zobowiązani są do stawienia się 

na posiedzenie Komisji konkursowej w wyznaczonym terminie. 

4. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, 

oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie. 

5. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez 

Komisję konkursową. 

6. Lista osób spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, 

zakwalifikowanych do dalszego etapu (test wiedzy i kompetencji i/lub rozmowa 

kwalifikacyjna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Rytwiany www.rytwiany.bip.jur.pl, na stronie internetowej Gminy 

Rytwiany www.rytwiany.com.pl oraz  na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w 

Rytwiany, ul. Staszowska 15. 

7. Informacje o wyniku naboru będą umieszczone: na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Rytwiany www.rytwiany.bip.jur.pl, na stronie internetowej Gminy 

Rytwiany www.rytwiany.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

8. Urząd Gminy w Rytwianach nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych 

w procedurze naboru. Po zakończonej rekrutacji kandydat może je odebrać osobiście 

w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania 

wyników naboru w BIP Urzędu. Po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną 

komisyjnie zniszczone. 

9. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu:  Ewa Maciejska - 

inspektor ds. kadr  - 15/864-79-31.         

10. Dokumenty do pobrania są na stronie: www.rytwiany.com.pl  ; www.rytwiany.bip.jur.pl      

 

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 
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