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OGŁOSZENIE O NABORZE NR  Or.2110.5.2011 

         WÓJTA GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 28 marca 2011r. 

 

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Kołbaskowo 

2. Określenie stanowiska: 

      Stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, oświaty, ochrony zdrowia i    

       stowarzyszeń 

3. Wymiar czasu pracy:     pełny etat. 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: 

Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych, 

b) wykształcenie wyższe: prawo, prawo administracyjne, administracja, zarządzanie i 

marketing 

c) min. półroczny staż pracy w organach administracji publicznej, 

d) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych 

 

Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 

b) umiejętność rozwiązywania złożonych zadań , odpowiedzialność,  

c) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych  oraz pracy pod presją czasu, 

d) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów użytkowych takich jak: Word, 

Excel, Power Point, 

e) doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, 

f) znajomość przepisów prawa dotyczących  zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej, 

sportu, kultury, oświaty i ochrony zdrowia. 

g) biegła znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa 

materialnego z zakresu: samorządu gminnego, ustawy o pracownikach samorządowych   
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Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

I.   W zakresie kultury: 

 

     1. Prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury. 

     2. Koordynowanie działalności samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina      

         jest organizatorem. 

     3. Nadzorowanie realizacji zadań statutowych i wykorzystywania posiadanych środków   

         finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem.  

     4. Przygotowywanie opinii i dokumentacji o utworzeniu lub likwidacji samorządowych    

         instytucji kultury. 

     5. Podejmowanie, wspólnie z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną ,  

         przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. 

     6. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność  

         kulturalną i kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu   

        Gminy. 

     7. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym oraz amatorskim ruchem artystycznym.  

     8. Współpraca z sołtysami poszczególnych miejscowości w zakresie inspirowania   

         działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie gminy. 

     9.  Prowadzenie spraw związanych z działalnością świetlic wiejskich i środowiskowych.  

     10.Prowadzenie spraw dotyczących stypendiów artystycznych. 

    11. Prowadzenie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i innych. 

 

II.  W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki: 

 

     1. Przygotowywanie opinii i dokumentacji o utworzeniu lub likwidacji samorządowych    

   instytucji sportowo – rekreacyjnych działających na terenie Gminy. 

     2. Podejmowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi,    

         organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami,  przedsięwzięć mających na   

         celu upowszechnianie kultury fizycznej, krzewienie sportu, turystyki i rekreacji. 

     3. Nadzór nad realizacją zadań  zleconych  podmiotom prowadzącym działalność z  

         zakresu kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji  

         ruchowej i turystyki,  kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków  

         z budżetu Gminy. 

4.Badanie zapotrzebowania społecznego na różne formy aktywności sportowej. 

      5. Analiza wniosków do budżetu w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

      6. Prowadzenie ewidencji gminnych obiektów sportowych, klubów i stowarzyszeń   

          sportowych. 

      7. Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem Regulaminu korzystania z kompleksu boisk   

          sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” w Kołbaskowie i Będargowie. 

      8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

      9. Nadzór nad działalnością obiektów sportowych na terenie gminy. 

      10. Prowadzenie spraw dotyczących stypendiów sportowych. 

      11. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz kontrolowanie   

          wymagań określonych ustawą o usługach turystycznych. 
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III.  W zakresie ochrony zdrowia: 

 

       1. Opracowanie planów i programów ochrony zdrowia, 

       2. Prowadzenie profilaktyki i oświaty zdrowotnej, 

       3. Współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu gminy,  

       4. Prowadzenie spraw sanitarno – epidemiologicznych dotyczących ochrony zdrowia   

           mieszkańców gminy. 

 

 

IV.   W zakresie stowarzyszeń: 

 

        1. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Kołbaskowo. 

        2. Wspieranie stowarzyszeń w realizacji ich działalności statutowej. 

        3.  Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń działających na terenie gminy Kołbaskowo. 

 

 

V.   W zakresie oświaty: 

         

        1. Inicjowanie tworzenia i przekształcania publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek  

        2.  Koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i      

             placówek oświatowych i wychowawczych, 

3. Bieżąca kontrola zadań związanych z utrzymaniem technicznym             

    publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, 

4. Kontrola merytoryczna działalności publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowo -wychowawczych. 

      

 

 

    

 

5. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – podpisany odręcznie, 

2) życiorys - curriculum vitae – podpisany odręcznie, 

3) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, 

4) kserokopie świadectw pracy, 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach, 

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych,  

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
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9) oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku, 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 

zmianami) 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres 

urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 8.04.2011 r. do godziny 15.00, w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem 

telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, 

turystyki, oświaty, ochrony zdrowia  i stowarzyszeń – Or.2110.5.2011”.  

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane.  

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

(http://bip.kolbaskowo.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. 

 

 

 

 W ó j t      

 

Małgorzata Schwarz 


