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Drawska Pomorskiego
uLGeflWi.Siklnrskiego 41
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Zalapzflik ENr i
do Zarzedzehia ENr i i 8/2®1 7

Burmi strza Drawska Pomerskiegse
a dria 14 lipca20i7 r.

OGEJOSZENRE a KOnmCURSRE

NA STANOWISKO DifflEKTORA a.AXE,ADU USE,UG KCBE\ffiJNALNYCH
W DRAWSKU POMORSKjM
BuFmiStFZ ESraws¥ra E59m®FSkfiegO egEaesza Hcaife6F
ma stan®wiske dyFeke®E.a ZaREadiRE RIsEEEg K®EffimmaEmyefi w BE.aWSke P®rm®rskfirm

Wyrmagaria zwiazane a iaykonywaniem pracy na stanowisku dyrektorgL ZaREarfu Ugfrog
Komunalffiych w Drawsku Pom®rskim
le

WymgLgania mieZifegdme:

1)
2)
3)
4)

deywatelstw® p®1skie,
peEna zd®lm®££ do cayffiae£ei praREySfi OraZ kOrayStarie Z Peiri PraW PrfeliCrmysfi,_
wyksztalcenie vlryZsze,
rmirimum 10 -1etmi staz pracy ma stanewisku kieroirmiczyrma

5) riekaralno£6 zakazem pefrieria Funkeji zwiazaffiysfi a dysponowanieffi frodkarmi
publiezn]rmi, a ife6r3rm mows W aft_ 31 use. 1 pkt 4 usfavvy z dria 17 grrdnia 20®4r.
® odp®wiedrialnefei za flaruszerie dyscypliflv finans6w ff)rfeliszEIVeh f Dz. u
z 20 17r. poz. 13 1 1) oraz brak skazania prawormJ®cnyrm vyrokiem sadu za`urmy£1ne
JL

J

przestgpstwo 5cigane a oskarzeria prfelicrmego life timy£Ene przestg_pstue skarfeowe,
6) stan zdrewia pozwalaj acy na zarfudrienie na layzej iRngffiflieHiOnym StaffiOwiSku,
7) nieposzlakewana ®pinia.
2e Wymagaenia di®difttkewe:

1 ) zmqj omof6 fiffians5w prfelicznycfi, racfiunkowofci , sprawozdawez®£ci fendzet®wej
offaz zasad fiunkcjonowania samorzapdu gmirmego i ustavy a zam6wieniacri

prfe licznych,
2) przedstawieffiie pisermmej k®m£apcji praey ffia gtangBwiSku digrgktera ZakEedu ugfug
EEL

k®munalnych
3) umiejgtnef6 kierewahia zespalem pracoRREik6wa
4) umiejSthofci organizacyjno-ffienadierskie, sarmodzieEnof6, odp®wiedzialffiof6.
3.

HHfoFrmaCjgE ® WffiFEEmhaCh Pffa€y Ha Stam®WiSkELe.

1 ) rodralJ ffraey..
prasa feiur®wa,_ staffieswiske kieFOiREiCZe,
JL

2) miejsce praey: ZakEad Usfug K®rmunalnycfi w Drawsku Pomorskim,
3) wymiar ezasu pracy: caty etat.
4.

EnfoE.rmaCja a apt. fig us£® 2 EEL #ife us£amrBr a PraC®WnfihaeH sarm®IfZadiOWE7efi:

W ffiiesiapu pcprzedzajapym datg publikacji rimiejszego ®gEcszeria wskaZnik
zathEchiemia OSSb ffiiePeflnOSpranunyCin W Zakiadrie Ushag K®rmunalnyGh W Drawsku
P®rmorsELm, w rezumieniu przepis6w fll rehabilitacji zaw®dewej i sp®ZeczELej OraZ
zatrudflianiu ®s6b ffiiepeEflospranREysh, rig prZekrOCZyE 6 %.

5. Zakres zadafi wykonywanych na irmr. stanowisku:
1) kierowanie zakladem oraz reprezentowanie go za zevIlaptrZ,
2) organizacj a praey zakladu zapelrmiajapa spranme laykenywanie pracy>
3) realizacja zadafi statutolvyCfi Zakladu oraz zadafi zleconych przez Burmistrza
Drawska Pomorskiego,
4) dbanie a powierzone mierie oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej ,
5) przestrzeganie dyscypliny budsetowej pray Scistej wsp61pracy ze Skarbnikiem
Gminy Drawsko Pomorskie,
kofltrola spraw ksiggolvych i kadrowo-placovych,
sporzadzanie plan6w rz;czowo-flnanSOvyCh Zakladu,
;-); nadz6r mad przestrzegariem przepis6w prawa praey, zam6wiefi publicznycfi,
ochrony danych osobolnycfi i ustalry a oghronie informacji niejarrmysh,
9) przygotowywanie welmetrmycfi dokument6w dot. dzialalnofci zakladu oraz

prcjekt6w uchwal rady miej skiej zwiazanycfi a funkejonowariem zakladu.
6. Wymagflne dokumenty:
1) podpisane wlasnexpcznie currieulum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodewgj
oraz list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobolay dla osoby ubiegajacej si? a zatrudnienie,
3) koncepcja pracy na stanowisku dyrektora i funkcjonowania zakladu pracy3
4) kopie dokument6w potwierdzajapycfi lvymagane lvyksztalcenie,
5) kopie deklrmerrfeW POtwierdZajapysh laymagany Sta2 pracy3
6) o5wiadczenie kandydata a pelnej zdolneSci do czyrmofci prarrmych oraz korzystaniu

a pctni praw publicznych,
7) oSwiadczenie kandydata, £e nie byl on skazany prawomocnym layrokiem sapdr za
umy51ne przestgpstwo 5cigane a oskar2enia publicznego tub umy51ne przest§pstwo
skarbowe ( w przypadku zathrdnienia kandydat b§dzie zobowiapzany -ds
dostarczenia zafwiadczenia z Kraj owego Rej estru Karnego),
8) alrfualfle zaSwiadczerie lekarskie a stanie zdrowia pozwalqj ap_ym na zatrudnienie na
stanowi sfu kieroluniczym,
9) o5wiadczerie kandydata a trefci: ,, WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych
osobolvyclt zawarfych w mojej ofereie praey dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
dyrektora Zakladu Ustug Komunalnych w Drawsfu Pomorskim zgodnie z ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 I. a ochaonie danych osobolrych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
oraz ustawa a pracowhkacfi samorzadovycfi ( Dz. U. z 2016r. poz. 902) - pod
o5wiadczeniem kandydat sREadr wlasnor?czny podpis.
I

7. TerminS spos6b i miejsce skladflnia dokument6w:

wymagane dekumerty w oryginale lub kopii potwierdzonej przez kandyda:a za
zgodnos6 a oryginalem, w zaklejonej kepercie ( z oznaczeniem nadawcy) a depiskiem:
Dotycay nat)oru na stanowisko dyrektora Zakladu Ustug Komunalnych w Drawsfu
pomorskim,, naledy zlo2y£ w siedzibie Urzgdr Miejskiego w Drawsinl Pomorikim
w sekretariacie ( pok6j 210) w godzinach pracy urz§du lub przesla6 na acres: Urzqd
Miejski w Drawsku Pomorskim, u1. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomqrskie
w terminie do dnia 27 1ipca 2017 r. ( decyduje data lxplyrm do Urzedu Miejskiego
w Drawsfu Pomorskim).
I

Oferty, krfere Expftyffiap d® urZgdu P® VIngPZej ®kFefflenym teffiffifirie, ffiie feSdap r®ZPatryWane,

a dekurmemfty aplikac5[jffie kandydat6w, ife6rzy rig zakwaliffik®wali sis de daEszeg®
p®stgp®wamia z®stana odesEane p®cztap.
IifflFrmaCj a a WBmikaSfi nat)Oru fogdZie urmieSZGZ®na W BiuEetymie Enformacj i PrfeEiGZffiej
pod adreserm: IEEEn¥iIILHigid±aL±¥_ysEtgP£Lm_OL±SJ±ieLjj2fj2iEi ®ffaZ ffia fafeEiey ®gE#szed
w siedribie RE. Urzgdr. Kandiyda£i spa:Eniajapcy ftftyFrm®gi fermalffie Z®S£amap

powiadormieffii ee teffiiffiie pFZepr®WadZeffiia F®Zrm®iay kWedifikae5€j aej.

Dffawsko P®rm®rskie, dffiia 14 1ipca 20 1 7r.
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