
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA  
64-915 Jastrowie, ul. Gdańska 79 

„DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” 
 
Ilość stanowisk: 1 

Wymiar etatu: 1  

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

I. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne: 

1. wykształcenie wyższe, 

2. staż pracy minimum 3 lata, w tym co najmniej 12 miesięcy w urzędach organów 

    administracji samorządowej,  

      3. obywatelstwo polskie, 

4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   

    przestępstwo skarbowe, 

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku  

7. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów z zakresu stanowiska objętego 

    naborem. 

          

II. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe: 

1) preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, 

2) biegła obsługa komputera,  

3) zaangażowanie, komunikatywność.  

 

III. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

      I. Z zakresu ewidencji ludności: 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności: 

− rejestracja danych w rejestrze PESEL, 

− prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców, 

− prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców, 

− dokonywanie zameldowania i wymeldowania osób na pobyt stały lub czasowy,  

− sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zameldowania 

lub wymeldowania, 

− wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu,  

− występowanie o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL oraz jego zmianę,  

− udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru     

zamieszkania cudzoziemców, 

     2.  Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja. 

 

II. Z zakresu ochrony zdrowia: 

1. współdziałanie z innymi jednostkami zakresie funkcjonowania służby zdrowia. 

2. współdziałanie z innym jednostkami w prowadzaniu programów profilaktycznych 

ochrony zdrowia i zapewnienie warunków do ich prowadzenia. 

 

III. Z zakresu ewidencji działalności gospodarczej: 

       1.  dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

            Gospodarczej (w skrócie CEIDG), 

       2.  dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG, 



       3.  zawieszanie działalności gospodarczej, 

       4.  wznawianie działalności gospodarczej, 

       5.  wykreślanie wpisu do CEIDG, 

       6.  udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności 

            gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed        

1 lipca 2011r. 

7. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z gminnej ewidencji działalności 

gospodarczej, dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r., 

 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu 

w czerwcu 2019r. wyniósł powyżej 5%. 

 

V. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności 

zawodowej,  

3. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu 

Gminy i Miasta Jastrowie oraz w siedzibie Urzędu u pracownika ds. kadr, 

4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku pozostawania                            

w stosunku pracy 

5. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, 

kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty) 

6. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o: 

− posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  

− korzystaniu z pełni praw publicznych, 

− niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

− stanie zdrowia i sprawności odpowiadającej zajmowanemu stanowisku, 

7. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. 

 

Wszystkie dokumenty należy ponumerować kolejno, kserokopie na każdej stronie 

zadrukowanej winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”       

i opatrzone własnym czytelnym podpisem oraz datą. W przypadku zatrudnienia, 

kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały 

dokumentów.  
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA 
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ” w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pok. 12 lub przesłać 

pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie,       

w terminie do 10 lipca 2019 roku  do godz. 11:00.  
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

/http://bip.jastrowie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta             

w Jastrowiu.  

 
 

 

                                                                                                


