
B U R M I S T R Z 
MIASTA i CM INY PILICA 

42-436 PILICA 
ul Żarnowiecka 46a 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY W PILICY 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
SEKRETARZA MIASTA I GMINY 

W WYMIARZE 1 ETAT 

1. Wymagania niezbędne: 
a) wykształcenie wyższe , preferowane administracyjne, socjologiczne, ekonomiczne 

lub prawnicze, 
b) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, 

o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co 
najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych 
jednostkach lub osoba posiadająca 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, 

c) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych, 
e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe, 
f) niekaralność, 
g) nieposzlakowana opinia, 
h) posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie podstawowych 

programów Office oraz przepisów prawa : 
- ustawy o pracownikach samorządowych, 
- ustawa o samorządzie gminnym, 
- o systemie oświaty, 
- o finansach publicznych, 
- Kodeks postępowania administracyjnego, 
- Kodeks Pracy, 
- Kodeksu Wyborczego, 
- ochrona danych osobowych. 

2. Wymagania dodatkowe: 
a) samodzielność i komunikatywność, 
b) umiejętność podejmowania decyzji, 
c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, 
d) dyspozycyjność, 
e) prawo jazdy kategorii B, 
f) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań, 
g) wysoka kultura osobista, 
h) umiejętność zarządzania zespołem. 



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : 
a) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, 
b) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 
c) prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli oraz ich skarg i wniosków, 
d) opracowywanie projektów aktów: w tym Statutu i Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu,, 
e) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miasta i Gminy, 
f) uczestniczenie w sesjach Rady Miasta i Gminy, 
g) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji i wniosków, 
h) wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego, 
i) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty), 
j) uwiarygodnienie kopii dokumentów i własnoręczności podpisów, 
k) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami europarlamentarnymi, 

parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi, sołeckimi i referendami 
oraz spisami powszechnymi, 

4.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica, w rozumieniu przepisów 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 
mniej niż 6%. 

5. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia, kwalifikacje oraz staż pracy, 
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych, 
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za 

umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 
stanowiska, 

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.). 

6. Inne informacje: 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej lub przeprowadzeniu testów merytorycznych. 



7. Termin i miejsce składania dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Pilicy (pokój nr 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na 
wolne stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy w Pilicy,,, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 15.00. 

8. Informacje dodatkowe. 
a) dokumenty, które wpłyną do urzędu po wskazanym terminie nie będą 

rozpatrywane, 
b) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej / www.pilica.bip.iur.pl/ oraz na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy. 

http://www.pilica.bip.iur.pl/

