
Załącznik do Zarządzenia nr   20/ 09

Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

z dnia 03.04.2009 r.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Komendant Straży Miejskiej w Lubomierzu

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe;  

2. pięcioletni staż pracy;

3. ukończone 21 lat;

4. obywatelstwo polskie;

5. nienaganna opinia;

6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

7. korzystanie z pełni praw publicznych;

8. niekaralność sądowa;

9. uregulowany stosunek do służby wojskowej;

10. znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach gminnych i przepisów

wykonawczych oraz ustawy o samorządzie gminnym;

11. prawo jazdy kat. B;

12. umiejętność obsługi komputera- pakiet Microsoft Office.

II. Wymagania dodatkowe:
1. ukończony kurs podstawowy dla  strażników gminnych  (miejskich)  – potwierdzony

świadectwem; 

2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

3. samodzielność,  komunikatywność,  umiejętność  kierowania  zespołem,  rzetelność,

dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres.

III. Główne obowiązki:

1. Zgodny z ustawą  z  dnia  29 sierpnia  1997 r.  o strażach gminnych,  Rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania

przez  strażników  gminnych  (miejskich)  niektórych  czynności,  Regulaminem  Straży

Miejskiej w Lubomierzu, w tym w szczególności:

• kierowanie bieżącą działalnością Straży;

• organizowanie i nadzór nad działaniami służbowo-operacyjnymi podległego Strażnika;

•  nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań Straży;

• opracowywanie półrocznych planów pracy Straży i ich przedstawianie Burmistrzowi do

zatwierdzenia;

• analizowanie  sytuacji  w  zakresie  porządku  publicznego  i  planowanie  działań

prewencyjnych;

• współpraca i współdziałanie z Posterunkiem Policji w Lubomierzu;

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży;



• prowadzenie dokumentacji rejestrującej wszystkie zdarzenia i interwencje;

• nadzór  nad  właściwym  użytkowaniem  środków  bezpośredniego  przymusu,  środków

transportu, łączności i innych urządzeń technicznych;

• organizowanie szkoleń pracowników Straży w zakresie dotyczącym obowiązujących ich

przepisów;

• przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;

• wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza;

• prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą i składanie informacji o danych zawartych

w tych ewidencjach.

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) , z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie/  kserokopia  dyplomu  ukończenia

studiów wyższych/ , doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy/, kwalifikacje

i umiejętności,  

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

przestępstwa popełnione umyślnie,

e) oświadczenie  kandydata  o  stanie  zdrowia  pozwalającym  na  zatrudnienie  na  tym

stanowisku,

f) kserokopia pierwszych dwóch stron książeczki wojskowej oraz stron z wpisami,

g) kserokopia prawa jazdy.

  

 

  

Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  podanym  adresem  zwrotnym  i  dopiskiem

„ Nabór  na stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Lubomierzu” do dnia  20 kwietnia  2009 r.

w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Lubomierzu  Plac  Wolności  1

w godzinach od  8ºº do 16ºº w poniedziałek i od 730 do 1530 w pozostałe dni tygodnia.

Z wybranym kandydatem Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zawiera umowę o pracę .

Wymagane  dokumenty : list  motywacyjny,  szczegółowe CV  powinny  być  opatrzone klauzulą:

„Wyrażam  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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z p. zm.) oraz ustawą  z dnia

21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Sporządziła:

Monika Kozłowska


