
UFIZFT.D GMINV (5)
4-2,-261 Starcza
powlat czqstochowski

woj. dlqskte
OGI,OSZENIE WOJTA GMINY STARCZA

z dnia 1 wrze6nia 2020 r.

b)

o naborze na yolne stanowisko kierownicze urzqdnicze:
Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starcry

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oaz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzEdnicze, w tym
kierownicze w UrzEdzie Gminy w Starczy oraz na stanowiska kierownik6w jednostek organizacyjnych
Gminy Starcza (Zarz4dzenie Nr 27109 p6jta Gminy Starcza z dnia 14 maja 2009r.) oglaszam nab6r
kandydat6w na wolne stanowisko Kierownika Gminnego O$rodka Pomocy Spolecznej w Starczy.

1. WYMAGANIA NIEZBEDNE:

a) wyksztalcenie wy2sze w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie wyhszym i nauce oraz specjalizacja
z zak'resu organizacji pomocy spolecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy spolecznej (Dz. U z20l9r.,poz. 1507 ze zm.),
posiadanie co najmniej S-letniego stazu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stazu pracy w pomocy
spolecznej,

c) obywatelstwo polskie,
d) pelna zdolno56 do crynnoSci prawnych i korzystanie zpelni praw publicznych,
e) niekaralnoS6 prawomocnym wyrokiem s4du za umyflne przestgpstwo Scigane z oskaraenia

publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
f) umiejgtno66 interpretacji i stosowania przepis6w,
g) majomo66 akt6w prawnych reguluj4cych funkcjonowanie samorz4du terytorialnego oraz innych

zvi4zanychzprac4 na stanowisku, a w szczeg6lnoSci ustaw: o pomocy spolecznej, o Swiadczeniach
rodzinnych, o Swiadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastEpczej, o przeciwdzialariu przemocy w rodzinie, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach
samorz4dowych, Kodeks pracy, Kodeks postgpowania administracyjnego, o finansach publicznych, o
ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostgpie do informacji
publicznych, Prawo zamowien publicznych,

h) znaj omoS6 gminnych program6w spolecznych r ealizow any ch przez GOPS,
i) stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku.

2, WYMAGANIA DODATKOWE:

a) biegla obsluga komputera, program6w dziedzinowych oraz pakiet6w biurowych - umiejgtno66
redagowania pism,

b) umiejgtnoSi planowania i organizowania pracy wlasnej i podleglego zespolu pracownik6w,
c) wysoka kultura osobista, dokladno66, komunikatywnoS6, odpowiedzialno$6, odpornoS6 na stres.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAN NA STANOWISKU:

I. Zarz4dzanie Gminnym Ofrodkiem Pomocy Spolecmej w Starczy i reprezentowanie go nazewn4trz.
2.Realizacja zaduh w zakresie pomocy spolecznej, Swiadczeri rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

i innych wynikaj4cych z przepis6w prawa.
3. Prowadzenie polityki kadrowej aw szczeg6lno6ci:

1) zatrudnianie i zwalnianie pracownik6w O6rodka,
2) ustalanie wysokoSci uposaZeri pracownikom w ramach obowi4zuj4cych przepis6w prawa,
3) podejmowanie decyzji w sprawach naruszeri porz4dku i dyscypliny pracy, atakae nagr6d

i wyr6znieri,
4. W zakresieorganizacji pracy:

1) kierowan ie prac4podlegtych pracownik6w i calokszt ahem dzialalnoSci OSiodka,



2) okreSlenie zadah dla poszczeg6lnych stanowisk praoy,

3)sprawowanie kontroli nad organizacj4pracy i przeciwdzialanie przejawom zaniedbahinaduLryc,

4)wynnczanie zastgpcy naczas nieobecno6ci w pracy,

5) ustalanie zastgpstwa w razie nieobecno$ci pracownik6w,

6)pr4,jmowanie skarg i wniosk6w od pracownik6w oraz klient6w O6rodka,

5. W zakresie gospodarowania maj4tkiem O6rodka podejmowanie czynnoSci zwyklego znzydl

zwi4zany ch z bie24c4 dzialalnoSci4 jednostki a w szczeg6lno6ci:

1) dysponowanie Srodkami okre5lonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialno3ci zaich

prawidlowe wykorzystanie,

2) dokonywanie zakup6w niezbgdnych w biez4cej dzialalno6ci OSrodka,

3) zalatwianie biez4cych spraw zwi4zanych ze rwykl4 eksploatacj4 maj4tku O6rodka i utrzymywanie

go w stanie niepogorszonlnn,

4) dokonywanie koniecznych napraw, w tym remont6w bieil4cychmaj4tku Osrodka

i zawieranie w tym celu niezbgdnych um6w,

6. Kierowanie i stymulowanie proces6w rozwoju polityki spolecznej gminy, zapewnienie wlaSciwej
' 

i terminowej realizacji zadan;

7. Wsp6lpraca z instl4ucjami, organizacjami spolecznymi , stowarzyszeniami o charakterze

charytatywnym w celu jak najpelniej szej realizacji zadah pomocy spolecznej;

8. Reprezentowanie Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej na spotkaniach z innymi instytucjami

dzialal4cy mi na r ze cz pomocy spolecznej ;
9. Kierowanie prac4 zespolu i ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za prawidlowe i terminowe

wykonywanie zadafi wynikaj4cych z ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o dwiadczeniach

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w oraz program6w rz4dowych

maj4cych na celu ochrong zycia os6b i rodzin;
10. Przygotowywanie proporycji do projekt6w plan6w finansowych dotycz4cych Swiadczeri pomocy

spolecznej, Swiadczeri rodzinnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacj4;
ll. Zawiennie um6w zwiryanych z dziatalnofici4 statutow4 Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej;

12. Organizowanie kontroli wewngtrznej funkcjonowania Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej

w Starczy;
13. Prowadzenie prawidlowej polityki kadrowej w Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej;

1 5 . P rzestrze ganie ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

4. INFORMACJA O WARTINKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU]
1. Miejsce pracy: Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej w Starczy, ul. Szkolna 7, 42-261 Starcza
2. T ermin nawi4zania stosunku pracy: wrzesiefi/pufudziernik 2020r.
3. Spos6b nawi4zania stosunku pracy: umowa o pracg

4. Wymiar czasu pracy: pelny etat

5. Charakter pracy: praca administracyjno- biurowa, bezpoSredni kontakt z interesantarni, vryjazdy

sluzbowe na polecenie pracodawcy

6. Wynagrodzenie: zgodnie zprzepisami ustawy o pracownikach samorz4dowych

Informacj a o wskaZniku zatrudnienia os6b niepelnosprawnych:

Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecmej oraz zatrtdnianiu os6b niepelnosprawnych w miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznia
ogloszenia o naborze - byl nilszy ni26Yo.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) ryciorys / CY z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3 ) ks erokopie dokument6w po Swiad czaj 4cy ch wyksztalcenie,



4) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cychprzebieg dotychczasowego zatrudnienia,
5) kserokopie zalwiadczef o ukofczonych kursach, szkoleniach i dodatkowych kwalifikacjach,

6) kwestionariusz dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie ( zal. w I),

7) olwiadczenie kandyd ata @aL rt 2)
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- o posiadaniu pelnej zdolno6ci do czynno6ci prawnych i kor4,staniu z pelni praw publicznych
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umy$lne przestgpstwo Scigane z oskarLenia
publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe;
- o stanie zdrowia pozwalal1cym na,podjgcie pracy na wskazanym stanowisku,

Kserokopie dokument6w aplikacyjnych, o kt6rych mowa w pkt. 5 ppkt. 3,4,5 powinny byi
poSwiadczone przez kandydata za zgodnofif z oryginaLem.

WJmagane dokumenty aplikacyjne naleLysklada6 osobi6cie w sekretariacie UrzEdu Gminy Starcza
lub przeslad poczt4 na adres: Urz4d Gminy Starcza, 42-26I Starcza, ul. Gminna 4, z dopiskiem :

"Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego O5rodka Pomocy Spolecznej w Starcry"

do dnia 11 wrzeSnia 2020 roku do godz. 14.30.

Aplikacje, kt6re wplyn4 do Urzgdu po tym terminie nie bgd4 rozpatrywane.
Konkurs na ww. stanowisko pracy odbgdzie sig w siedzibie Urzgdu Gminy w Starczy ul. Gminna 4.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostan4 poinformowani o szczeg6lach procedury
konkursowej. Dodatkowe informacje moiznauzyskad podnrtelefonu: 343140334.

lnformacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji
Publicznej Urzgdu Gminy Starcza oraz na tablicy informacyjnej Urzgdu Gminy Starcza, zgodnie
z ustaw4 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (tekst jedn. Dz. U . z 2020r., poz.
713)

Klauzula inform ac yj na doty c zqc a rekrutacj i :
Zgodnie z art. | 3 ust. Rozporz4dzeria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 161679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osob {tzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepllvru takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/ WE og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych, zwane
dalej RODO (Dz.U . UE. L, Nr I I 9, s, I) informuj emy, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Starcza z siedzib4 42-261 Starcza, ul. Gminna 4,
tel.34 3140 334
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: i*d.star*za@wp.pl nr tel.34 3140 334.
PanilPana dane osobowe przetwarzane bEd4 w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego
Odrodka Pomocy Spolecznej w Starczy na podstawie art. 6 ust. lit. a) og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 20 16r. w zwi4zku z zapisami ustawy z dnia 26 czen,rca 19741'. Kodeks Pracy oraz
ustawy z dnia 2l listopada20l 8r. o pracownikach samorz4dowych.
Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe bgd4 ptzetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej przez okres wynikaj1cy z przepis6w prawa. w szczeg6lnoSci ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodow),rn zasobie archiwalnym i archiwach orazrozporz4dzeniaPrezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia
2017 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych Wkaz6w akt oraz, instrukcji w sprawie
orgarizacji i zakesu dzralania archiw6w zakladowych.

6. Ma PanilPan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, w prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo
do 24dania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane s4 nieprawidlowe lub niekompletne. W zakresie.
w jakim Pani,{Pana dane osobowe bqd4 przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysluguje Pani/Panu prawo
dojej cofnigcia: cofnigcie zgody nie ma wplywu na zgodnoSi / prawem przdwarzania danych, kt6rego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie przezPani{Pana danych osobowychjest dobrowolne ale niezbgdnym do udzialu w procedurze naboru na
wolne stanowisko urzgdnicze.

8 W przypadku uznania. i2 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODQ, przysluguje Pani;
Panu prawo do wniesienia skargi do wla6ciwego organu nadzorczego, k16rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych z siedzib4 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

9. Pani/Pana dane nie bEd4przetwarzane w spos6b zattomatyzowany, w tym nie bEd4 profilowane.
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Zal4cmikm I
do ogloszenia W6jta Gminy Starcza z dnia 1 wne!;nia2020 r.

o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzgdnicze:
Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy

K\ME STIONARIU SZ OS OBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SI4 O ZATRUDNIENIE

1. Imig (imiona) i nazwisko.. .. .

2. Dataurodzenia i. .. .. .

3. Dane kontaktowe ....
(wskazane przez osobg ubiegajqcq sig o zatrudnienie)

4. Wyksztalcenie
(nanva szkoly i rokjej ukoriczenia)

(zaw6d, specjalnoi6, stopiefi naukowy, tytul zawbdowy, tytul naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe ....

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupelnienia wiedzy lub umiejgtnoici)

6. Przehieg dotychczasowego zatrudnienia . .

(olvesy zqtrudnienia u kolejnych pracodawc6w oraz zajmowane stano4tiskn pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeileliprawo lub obowiqzekichpodania wynikaz

przepis6w szcze g6lny ch

iil;i; ;;;i;;;j;;;j .lE ","*a"i'"*r(miejscowoSf i data)



Zalqcznlknr 2
do ogloszenia W6jta Gminy Starcza z dma I wrzeSnia 2020 r.

o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzEdnicze:
Kierownik Gminnego O5rodka Pomocy Spolecznej w Starczy

OSwiadczenie

Janizej podpisany/a
imie i nazwisko

zamieszkalyla
adres zamieszkania

przystgpuj4c do naboru na wolne stanowisko ,,Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej wStarczy",wzwiEzkrLZart.6 ustawy zdnia2l listopada2008 r. opracownikach
samorz4dolvych (Dz. U . z 2019 r. poz. 1282)

oSwiadczam, ze:

posiadam obywatelstwo polskie,

posiadam peln4 zdolno66 do czynno6ci prawnych i korzystam zpelni praw publicznych,

nie toczy sig przeciwko mnie postgpowanie karne,

nie bylem/am skazanyla prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestQpstwo Scigane

z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe

m6j stan zdrowia pozwalana podjEcie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ofrodka
Pomocy Spolecznej

wyraLam zgodE na przeft,tarzanie moich danych osobowych przez Urz4d Gminy Starcza
w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Kierownika Gminnego OSrodka Pomocy
Spolecznej w Starczy zgodnie z art. 6 ust. I lit. aRozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i
Rady (lIE) 20161679 zdnia2T kwietnia20l6r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w nvi4zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
2016 Nr 119, str. 1)

zapoznalem/am sig z klaunl4informacyjnq, dotyczEa4przetwaruania moich danych
osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.
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miejscowoSi i data podpis


