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DraWSka PomOrSkiegO

uLGen.W.SikorSk'!egO 41
78-500 DrawSkO PomorSkje

tel.    g4-36."g5-  fry     Q4-3633113

ZARZADZENIE NR 1 18/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 14 1ipca2017 I.

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych
w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustarvy z dnia 8 marca 1990 I. o samorzqdzie gmirmym
(Dz.U.  z 2016 r.  poz.  446, poz.  1579, poz.1948; z 2017 I.  poz.  730 i poz.  935)  oraz art.  ll
ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustarvy z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracolunikach samorzadolvych (Dz.U.
z 2016 I. poz. 902) zarzqdza sie> co nastepuje:

?1.  1. Oglasza sis konkurs na stanowisko dyrektora Zakladu Us fug Komunalnych w Drawsku
Pomorskim, zwany dalej ,,konrfursem".
2. Tress ogloszenia w sprawie konkursu stanowi zczZgcz7?Z.fa dO niniej SZegO ZarZadZenia.
3. Ogloszenie w sprawie konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Info]macji Publicznej
oraz na tablicy ogloszefi Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim.

§2. Powofujg si? komisje konkursowq do przeprowadzenia konrfursu w skladzie:
1 ) Elzbieta Koba - przewodniczapa komisji - Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie;
2) Adam Zdun - czlonek komisji - Kierolrmik Referatu Urbanistyki, Rozwoju

Lokalnego i Gospodarki NieruchomoSciami;
3) Kazimierz Kuropatnicki - czlonek komisji - Dyrektor Zakladu Uslug

Komunalnych w Drawsrfu Pomorskim.
§3. Wykonanie zarzadzenia powierza sis Sekretarzowi Gminy Drawsko Pomorskie.
§4. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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DraWSka PomOrSkiegO
uLGen.VVI.SikorSkiegO 41
78-500 DrawSkQ PomOr§kie

tel.    g4-36334P5.  fq¥-    94-3633113 Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 1 18/2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 14 1ipca 2017 I.

OGLOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKLADU USLUG KOnAIJNALNYCH

W  DRAWSKU POMORSKIM

BulrmiStrZ Drawska Pomorskiego oglasza nab6r
na stanowisko dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Wymagania  zwiqzane  z  lvykonywaniem  pracy  na  stanowisku  dyrektora  Zakladu  Uslug
Komunalnycfi w Drawsku Pomorskim

1.   Wymagania niezbedne:
1)   obywatelstwo polskie,
2)   pehaa zdolnoS6 do czynnofci pravIlyCh OraZ kOrZyStanie Z Pelni praw publicznych,
3)   lvyksztalcenie lvyZsze,
4)   minimrim 1 0 -1etni sta2 pracy na stanowisku kierovIliCZym,
5)   niekaralnoS6 zakazem pelnienia funkcji zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami

publicznymi, o kt6rym mowa w art. 3 1 ust. 1 pkt 4 ustanvy z dnia 17 grudnia 2004r.
o  odpowiedzialnoSci  za  naruszenie  dyscypliny  flnanS6w  publicznych  (  Dz.  U.
z 2017r. poz.  13 1 1) oraz brak skazania prawomocnym lvyrokiem sqdu za umySlne
przestepstwo fcigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe,

6)   stan zdrowia pozwalajapy na zatrudnienie na lvy2ej lvymienionym stanowisku,
7)   nieposzlakowana opinia.                                                                                  I

2.   Wymagflnia dodatkowe:
1 )   znajomof6 finans6w publicznych, rachunkowoSci , sprawozdawczoSci budZetowej

oraz  zasad  funkcjonowania  samorzadu  gminnego   i  ustanvy  o  zam6wieniach
pub 1 icznych,

2)  przedstawienie pisemnej  koncepcji pracy na stanowisku dyrektora zakladu us fug
ko munalnych

3)   umiejetnoS6 kierowania zespolem pracownik6w,
4)   umiejetnoSci organizacyjno-menadZerskie, samodzielnoS6, odpowiedzialnoS6.

3.   Informacja a warunkach pracy na stanowisku:
1 )   rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko kierownicze,
2)   miejsce pracy: Zaklad Us fug Komunalnych w Drawsku Pomorskim,
3)   wymiar czasu pracy: caly etat.

4.   Informacja z alf. 13 ust. 2 pkt 4b ustanvy a pracownikach samorzadoivych:
W   miesiapu   poprzedzajap)-   dan?   publikacji   niniejszego   ogloszenia   wskaZnik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Zakladzie Uslug Komunalnycfi w Drawsku
Pomorskim,  w  roz1-ieniu  PrZePiS6w  a  rehabilitacji  zawodowej  i  spolecznej  oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, nie przekroczyI 6 %.



5.   Zakres zadah wykonywanych na ww. stanowisku:
1 )   kierowanie  zakladem oraz reprezentowanie go za zewnatrz,
2)   organizacj a pracy zaldadu zapewniaj apa sprawne lvykonywanie pracy)
3)   realizacja  zadah  statutolvych  zakladu  oraz  zadah  zleconych  przez  Burmistrza

Drawska Pomorskiego,
4)   dbanie o powierzone mienie oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki flnanSOWej>
5)   przestrzeganie  dyscypliny  budzetowej  przy  Scislej  wsp61pracy  ze  Skarbnikiem

Gminy Drawsko Pomorskie,
6)   kontrola spraw ksiegolvych i kadrowo-placolvych,
7)   sporzadzanie plan6w rzeczowo-finansolvych zakladu,
8)   nadz6r  mad  przestrzeganiem  przepis6w  prawa  pracy9  Zam6wiefi  publicznych,

ochrony danych osobolvych i ustarvy o ochronie informacji niejavlryCh,
9)  przygotowywanie  wewnetrznych  dofument6w  do.i.   dzialalnoSci  zakladu  oraz

proj ekt6w uchwal rady miej skiej  zwiqzanych z funkcj oqowaniem zakladu.

6.   Wymagane dokumenty:
1)   podpisane wlasnor?cznie cuITiCulum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

oraz list motywacyjny9
2)   kwestionariusz osobolvy dla osoby ubiegajapej sis o zatrudnienie,
3)   koncepcja pracy na stanowisinl dyrektorq i funkcjonowania zakladu pracy9
4)  kopie dokument6w potwierdzaj apych w)-agane lvyksztalcenie,
5)  kopie dokument6w potwierdzaj apych w)magany staZ pracy,
6)   oSwiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz korzystaniu

z pelni praw publicznych,
7)   oSwiadczenie kandydata, Ze nie byl on skazany prawomocnym lvyrokiem sadu za

umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestepstwo
skarbowe   (   w   przypadku   zatrudnienia   kandydat   bedzie   zobowiqzany   do
dostarczenia za5wiadczenia z Kraj owego Rejestru Kamego),

8)   aktualne zaSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalaj apym na zatrudnienie na
stanowi sku kieroluniczym,

9)   oSwiadczenie kandydata o treSci: " WyraZam zgod? na przetwarzanie moich danych
osobolvych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rehaltacji na stanowisko
dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku Pomorskim zgodnie z ustawq
z dnia 29 sieapnia 1997 r. o ochronie danycfi osobo|vych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
oraz ustawa o pracownikach samorzadolvych ( Dz. U. z 2016r. poz.  902) - pod
oSwiadczeniem kandydat sklada wlasnoreczny podpis.

7.   Termin) spos6b i miejsce skladanial dokument6w:
Wymagane  dokumenty  w  oryginale  tub  kopii  potwierdzonej  przez  kandydata  za
zgodnoS6 z oryginalem, w zaklejonej kopercie ( z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem:
" Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku
Pomorskim" nalezy zlody5 w siedzibie Urzedu Miejskiego.w Drawsku Pomorskim,
w sekretariacie ( pok6j 210) w godzinach pracy urzedu lub przesla6 na adres: Urzad
Miejski  w  Drawsku  Pomorskim,  ul.  Sikorskiego  41,  78-500  Drawsko  Pomorskie
w terminie do dnia 27 1ipci 2017 r.  ( decyduje data wp1)rml do Urzedu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim).
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Oferty, kt6re ixpfyna do urzgdu po lvyZej okreflonyffl termirie, rig bgda roxpatrywane,
a  dokunnenty  aplikaeyjne  kandydat6w,  kt6rzy  nie  zakwalifikewalf  sis  do  dalszego
post§powaria zostanap odeslane pocztg.

Infermacj a a inr5mikach nabOru b?dZie umieSZCZOna W Biuletynie Informacj i Publiczfiej

pwnd sieedrdri¥em: fit-r:#uF.-dr-iFTal;T;#;  oLEofia fii:|iacie oEloosFanfl;
powiade=rieri c terminie przeprciaratizeria FCZrmClngr kWalifikaeyjfiej _

Drawsko Pomorskie, dflia 14 1ipca 20 17r_
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