
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO 

URZĘDNICZE 

 
 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór  na kierownicze stanowisko urzędnicze 
Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy 
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  

Wymiar zatrudnienia: 
1 osoba – pełny etat 

 
I.    Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania 

niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie,  

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,  

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5. nieposzlakowana opinia, 

6. minimum 5 letni okres zatrudnienia.  

II. Wymagania dodatkowe: 
 
1. 3-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, 
3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, 
4. komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność, 
5. umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word), 
6. znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (angielski, niemiecki).  

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych oraz 

przepisów wykonawczych, 

2. udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych 
i unieważnionych dowodów osobistych, 

3. nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców, 
4. prowadzenie rejestru oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i spraw z tym związanych, 
5. wykonywanie zadań gminy w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych i nadzorowanie ich 

działalności w ramach systemu kontroli zarządczej, 
6. nadzór i koordynacja spraw dot. zgromadzeń publicznych, 
7. nadzór i koordynacja  spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizowane imprezy masowe 

oraz zbiorki publiczne, 
8. koordynacja i nadzór nad zadaniami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
9. współdziałanie ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie gminy 

 

IV.    Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny  
2. CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej 

i zajmowanych stanowiskach, 
3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 



4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia 
i staż pracy, 

5.  kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku, 
6.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
7.  kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
8.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
9.  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

Dokumenty wymienione w punktach 1,2,3, 8,9,10 należy podpisać czytelnie. 
  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich” osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 listopada 
2011r.  do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy  po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Urzędu. 

         

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do 
dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone  na rozmowę 
kwalifikacyjną, 

2. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania 
o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”. 

              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.bip.krapkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy 
ul. 3 Maja 17 
  

 
 
 
             BURMISTRZ  
 
          /-/ Andrzej Kasiura 

 
  

Krapkowice, 14 listopada  2011 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic 

Data wytworzenia: 2011-11-14 


