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Zarzadzenie Nr 164/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 30 pazdziernika 2013T.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Z1tkladuGospodarki
Komunalnej w Dziadkowieach.
Na podstawie art. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzadowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz
z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz. 645) W zwiazku z art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) Wójt
Gminy Dziadkowice postanawia:
§ 1. Oglasza sie konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu ,Gospodarki
~omunalnej w Dziadkowicach w tresci ustalonej w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Ogloszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Gminy Dziadkowice
http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogloszen w Urzedu Gminy
Dziadkowice.
.
§ 3. Postepowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powolana w drodze
odrebnego zarzadzenia, w którym ustalony zostanie takze tryb pracy komisji.
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§ 4. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu Uslug Kom~nalnych Gminy Dziadkowice z dnia 30 pazdziernika 2013 r.
WÓJT GMINYDZIADKOWICE .
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorzadowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z póznozm.) w zwiazku art. 30 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2003 r. , poz. 594, poz.
645)
oglasza otwarty konkurs na stanowisko kierownicze - Dyrektora Zakladu Uslug
Komunalnych Gminy Dziadkowice
I.

Nazwa i adres jednostki:

,
.

,

Zaklad Uslug Komunalnych Gospodarki Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice 13
II.

Okreslenie stanowiska urzedniczego:

Dyrektor - pelny etat

III. Kandydat na ww. stanowisko musi spelniac nastepujace wymagania:
1. Wymagania niezbedne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wyksztalcenie wyzsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyzszym preferowane kierunki: techniczne (w zakresie budownictwa
lub ochrony srodowiska lub mechaniki), lub prawnicze, lub administracyjne, lub
ekonomiczne.
c) doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 3 lat, lub
prowadzenie przez co najmniej 3 lata dzialalnosci gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
d) znajomosc przepisów prawa w zakresie:
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e)
f)
g)
h)
i)

gospodarki komunalnej,
finansów publicznych,
zamówien publicznych,
samorzadu gminnego,
prawa pracy,
pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
nieposzlakowana opinia,
nie byl karany za przestepstwa popelnione umyslnie
posiada stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na ww. stanowisku,
posiada umiejetnosc pracy i kierowania zespolem.

2) Wymagania dodatkowe:
a) kreatywnosc,

b)umiejetnosc planowania i organizacji pracy zespolowej,
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c) umiejetnosc analizy sprawy i dokonywania jej oceny,

.

d) kultura osobista,
e) samodzielnosc, komunikatywnosc, sumiennosc, punktualnosc.

3. Kandydat ubiegajacy sie o objecie stanowiska Dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych
Gminy Dziadkowice musi dawac rekojmie nalezytego wypelniania obowiazkówna ww.
stanowisku.
IV. Oferty osób ubiegajacych sie o wymienione stanowiska urzednicze powinny zawierac:
1.
2.
3.
4.

curriculum vitae,
list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzajacych wyksztalceni~,
kopie dokumentów potwierdzajace doswiadczenie zawodowe kandydata, w tym
swiadectwa pracy,
5. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie innych umiejetnosci
(zaswiadczen o ukonczonych kursach, szkoleniach),
6. oswiadczenie kandydata ó korzystaniu z pelni praw publicznych,
7. oswiadczenie kandydata, ze nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne
przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe i ze
nie toczy sie w tej sprawie zadne postepowanie (wybrany kandydat zobowiazany bedzie
dostarczyc zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego),
8. oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póznozm.)
9. oswiadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie na ww.
stanowisku,
10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.

li

V. Do zadan Kierownika ZUK nalezy w szczególnosci:

I

l. podejmowanie decyzji dotyczacych mienia Zakladu w porozumieniu z Wójtem Gminy,
sprawowanie kontroli nad hydroforniami i oczyszczalnia,
2. prowadzenie dokumentacji prawnej obiektów komunalnych wraz z siecia wodociagowa
i przylaczami,
3. obsluga i sprawowanie nadzoru nad ciagloscia pracy urzadzen wodociagu oraz kontrola
stanu technicznego,
4. ustalanie wewnetrznych dokumentów zwiazanych z funkcjonowaniem Zakladu,
5. przygotowywanie projektów uchwal Rady Gminy zwiazanych z funkcjonowaniem
Zakladu,
6. przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,
7. sporzadzanie sprawozdan finansowych i innych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a/przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdan,
bl zalatwianie biezacych interwencji mieszkanców,
ci pozostale obowiazki objete statutem Zakladu Uslug Komunalnych Gminy
Dziadkowice.
8. reprezentowanie zakladu wobec kontroli wladz miejscowych i odbiorców w zakresie
przyjmowanie interwencji dotyczacych zaklócen w dostawie wody i wylaczen doplywu
wody z waznych przyczyn oraz stanu technicznego i sanitarnego urzadzen,
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9. wykonywaniezadanz zakresuprawapracyw stosunkudo pracownikówjednostki, .
10. zatrudnianie i zwalniaPliepracowników ZUK po ustaleniach z Wójtem,
11. nadzór nad pracownikami wykonujacYmiroboty publiczne i interwencyjn.e.
12. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.
VI. 1. Dokumenty nalezy skladac w zamknietych kopertach osobiscie lub przeslac w
terminie do 15 listopada 2013 r., do godz. 15.00 na adres:
URZAD GMINY DZIADKOWICE
Dziadkowice 13
17-306 Dziadkowice
z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia na stanowisko kierownicze

- Dyrektor

Zakladu UslugKomunalnych Gminy Dziadkowice".
2. Aplikacje,którewplynado Urzedupo wyzejokreslonymterminienie beda rozpatrywane.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wójta Gminy Dziadkowice.
VII. Informacje organizacyjne:
1.Nabór odbedzie sie w 2 etapach:
I etap - ocena formalna dokumentów (najpózniej nastepnego dnia po zlozeniu ofert)
(I

II etap - merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmQWYkwalifikacyjnej (w terminie
do 14 dni po uplywie terminu skladania dokumentów)

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zwiazanych z naborem
kandydaci zostana powiadomieni indywidualnie.
3. Informacja o wyniku naboru umieszczona bedzie na stronach BlP. Informacja o wyniku
naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na
tablicy informacyjnej Urzedu Gminy.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczególowe CV (z uwzglednieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byc opatrzone klauzula: "Wyrazam zgode
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
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