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WOJT GMINY BARTNICZKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bańniczka

[. Nazwa i adres jednostki: IJrządGminy Bańniczka, ul. Brodnicka 8,87-321Bańniczka.
II. olaeślenie stanowiska: Radca Prawny.
Wymiar czasu pracy - ll2 etatu.
III. określenie wyma gan związarty ch ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyzsze pravłnicze;
3) wpis na listę radców prawnych;
4) pełna zdolnoŚó do czyrrności prawnych oraz korzystanie zpeŁni praw publicznych;
5) brak skazania zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarŻenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowiapozwalający nazatrudnienie na danym stanowisku;
1) nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej pięcioletni staż pracy w wykonyłvaniu obsługi prawnej jednostek

samorządu terytorialnego ;

2) umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji;
3) komunikatywność, kreatywnoŚć, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność pracy

w zespole;
4) znajomośó obsługi komputera (pakiet office, środowisko Windows' Internet).

IY. Zakłes zadń wykonywanych na stanowisku m.in.:
1) zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy,

Sekretarza Gminy, komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek
orgarttzacyjnych;

2) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów alrtów prawnych organów
samorządu Gminy (uchwał, zatządzen, decyzj|), zawieranych umów i porozumień,
sporządzanie opinii prawnych w Splawach kierowanych przez pracowników Urzędu,
weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego,
pro gramów p omo cowych, w sferze zarnówiefr publicznych, itp. ;

3) reprezentowanie interesów Gminy i Urzędu Gminy w ramach udzielonych
pełnomocnictv,l przez Wójta Gminy przed sądami i innymi organami i instytucjami'
zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa
procesowego;

4) przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których Gmina
jest stroną;

5) zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji przenoszących się na organizację
pracy na Samodzielnym Stanowisku obsługi Prawnej, mającej na celu usprawnienie
obiegu dokumentów t rozpatrywania spraw dla poprawnego wykonywaslta zadań
przezUrząd czy jednostki organizacyjne podległe Gminie.

6) wspomaganie pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w redagowaniu
istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe, w tym zapewnienie
bieŻącej współpracy ze stanowiskiem ds. Zanrówtęit Publicznych.



Szczegółowy zakres zad'an i obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku zostanieokreślony zgodnie Z wymaganym wewnętrznym podziałem pracy w ww. komórceorganizacyjnej i w oparciu o opis sianowiska pruy.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca siedąca, przy komputerze, w budynku Urzędu Gminy i poza nim. Miejscepracy znajduje się w pokoju na piętrze, w budynku nie przystoro**y- dla osóbniepełno sprawnych. B ezpieczne *ń*i placy na stanowisku.2) stanowisko związane z przemieszczanieńsię w budynku i pozanim. Budynki Urzędunie są wyposazone w windy.

VI. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) list motyłvacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dta osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr1I5, poz. 97I);
4) kopie dokumentów potwierd zaj ący.chpo siadane wykształcenie prawnicze ;5) kopie dokumentów potwieiaza.iące kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty,zaświadczenia);

9) |opię wpisu na listę radców prawnych;
7) kopie dokumentów potwierdźaiącyón stuŻ pracypotwierdzony świadectwem pracy lubzaśvmadczeniem o zatrudnieniu.
8) oświadczenie kandydatu o unut" przeciwws kazń zdrowotnych do wykonywaniapracy na stanowisku Radcy prawlego (kandydat wyłoniony w drodze naboru, ptzed'zawarciemumowy o pracę zostanie skierowany na badania *u*.j' 

-

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej łooinos.i do czynrrości prawnyc h oruzkorzystaniu z pełnip.u* publi cznych;
lo)oŚwiadczenię kandydata, ze nió był skazany prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarzeniu p-,'uii.rrrego lub umyślne przestępstwoskarbowe;
1 1) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó w przypadkukandydata zamierzającego skorzystać, z ustawońego uprawnienia pierwszeństwa wzatrudnieniu 

9s.oby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządo}Vych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczegolnie CY (zuwzględnieniemdokładnego przebiegu kariery-źawodowejl, po*in"v'aye oputrone klauzu7ą: ,,WyraŻamzgodę na przetwatzartie.moich danych osobowych źawartych w ofercie ptacy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutac3i zgódnie z ustawą z dnia29 sierpnia !997 r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z 2OI4 ,.,- poz. L182 z 'późn. 
zm.),,.

VII. określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne naleŻy składaó w biurze nr 11 Sekr etarzaGminyBartniczka, ul' Brodnicka 8, w źamkniętych kopertach, opatrzonycrr napisem ,,Nabórna stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Bartniczka.,, osobiŚcie lubptzesłać pocztą na adres: IJrząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-32IBartniczka w terminie do dnia 07 grudnia źors ..

_-_-?) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:

1) w miesiącu poptzódzającym datę opublikowania ogłos zenia wskuŹtik zatrudHieniaosób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumióniu p.'episow o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosp.u*rri"t wynosił 0%.



2)

3)

4)

s)

6)

I brak podpisu na oŚwiadczeniach, CV' liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie

uznany za brak spełnienia wymagan formalnych;

kandydat wyłoniony w drodle ńo'o prr"d ru-*ciem umowy o pfacę zobowiązarry

jest przedł oŻyć zaświadczenie o niekaralności; 
l -1 ----* _^^łaa

iista osób, które spełniły wymagania formalne, informacje o dalszym postępowaruu

kwalifikacyjnym oraz wyniki naboru zostalą ogłoszone w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka (www.bip'bartniczka'pt) otaz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka;

-b'*' kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas

ońeślony, nie później niz w ciągu 30 dni odzakoirczenianaboru;

wskaźnik 'ut*drri.rriu 
osób niepełnosprawnych' w rozumieniu przepisów o

rehabilitacji ,u*oao*"; i społecznej oraL zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w

miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niŻszy niŻ 60ń'

Bartniczka, dnia 24 listopada}}t5 r'


