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BURMISTRZ SKARSZEW 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

INSPEKTOR DO SPRAW KONTROLI I NADZORU 
................................................................................................................................ 

nazwa stanowiska pracy 
 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie: wyŜsze, preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, 

b) staŜ pracy  (doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staŜ pracy w administracji 

państwowej lub samorządowej), 

c) kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 

na ww. stanowisku oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw  

publicznych, 

d) kandydat nie moŜe być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 

e) znajomość przepisów ustaw regulujących działalność jednostek samorządu 

terytorialnego, 

f) znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i postępowania 

administracyjnego oraz umiejętność praktyczne i ich wykorzystania w praktyce, 

g) nieposzlakowana opinia, 

h) prawo jazdy kat. B. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość Office, 

b) samodzielność w działaniu,  

c) komunikatywność, 

d) terminowość, dokładność, odpowiedzialność, 

e) umiejętność pracy w zespole, 

f) dyspozycyjność, 

g) odporność na stres (umiejętność działania pod presją czasu). 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej w wydziałach urzędu, 

2) prowadzenie bieŜącej, doraźnej, problemowej, kompleksowej i sprawdzającej kontroli 

wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz podległych jednostek organizacyjnych, 

3) sprawowanie funkcji koordynacyjnej kontroli wykonywanych przez wydziały urzędu, 

4) na polecenie Burmistrza Skarszew – kontrola posiadania przez jednostki organizacyjne 

wymaganych aktów normatywnych, dostosowanych do aktualnych wymogów prawnych, 

5) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków wydziałów, 

samodzielnych stanowisk i podległych jednostek organizacyjnych,  
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6) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: 

-pobierania i gromadzenia środków publicznych 

-zaciągania zobowiązań finansowych, 

- dokonywania wydatków ze środków publicznych,  

- udzielania zamówień publicznych. 

7) sporządzanie zbiorczych planów kontroli urzędu oraz informacji o niezrealizowanych 

zadaniach, 

8) prowadzenie kontroli zgodnie z odrębnymi przepisami w jednostkach, dla których Gmina 

Skarszewy jest organem załoŜycielskim oraz w jednostkach spoza sektora finansów 

publicznych realizujących zadania własne Gminy, 

9) współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 

       4.   Wymagane dokumenty: 

a) Ŝyciorys (CV), 

b) list motywacyjny, 

c) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

d) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, 

uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych               

i dodatkowych, 

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

f) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staŜ pracy, 

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  

przestępstwa popełnione umyślnie, 

h) oświadczenie o stanie zdrowia, 

i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Skarszewach z wyjściami i wyjazdami 

słuŜbowymi. 

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą z wykorzystaniem komputera i urządzeń 

biurowych, biuro połoŜone na I piętrze w budynku bez windy. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę 

opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce           

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, jest  niŜszy niŜ 6%. 

6. Wymiar czasu pracy inspektora to 1/1 etatu. 

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą 

elektroniczną na adres: skarszewy@skarszewy.pl w przypadku posiadanych uprawnień do 

podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Skarszewach. Pl. Gen.J.Hallera 18, 

83-250 Skarszewy z dopiskiem w zamkniętej kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko 

inspektora do spraw kontroli i nadzoru”  w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 15.30. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
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Publicznej /www.skarszewy.pl/ oraz na tablicy informacyjnej urzędu miejskiego (I piętro) przy       

ul. Pl. Gen. J. Hallera 18 w Skarszewach. 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłoŜenia zaświadczenia                  

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. 
 

                                                                                                                                                                                

                                                                        BURMISTRZ 

                                                                        Jacek Pauli 
 

 

 

Skarszewy, dnia 9 grudnia 2014 r. 

 
 
 


