
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
OGŁASZA NABÓR  

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

„DS. ROZWOJU EDUKACJI, PROMOCJI I BUD ŻETU 
OBYWATELSKIEGO” 

 
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 2 lata,  

      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) znajomość zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
2) znajomość przepisów prawa oświatowego oraz zagadnień związanych                           

z finansowaniem i funkcjonowaniem edukacji w gminie, 
3) biegła obsługa komputera,  
4) zaangażowanie, komunikatywność 
5) prawo jazdy 

 
III.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

    I. Z zakresu spraw i zadań związanych z rozwojem edukacji należy w szczególności: 

1) nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, 
2) współpraca z Kuratorium Oświaty oraz MEN, 
3) prowadzenie postępowania w sprawie likwidacji i powoływania szkół publicznych, 

przedszkoli, 
4) określanie zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom oraz 

publicznym i niepublicznym placówkom oświatowy, 
5) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Systemu Informacji Oświatowej, 

 II. Z zakresu spraw i zadań dot. promocji należy w szczególności: 

1)  prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i realizacją budżetu obywatelskiego, 
2)  koordynowanie działań w zakresie promocji gminy i miasta Jastrowie, 
3)  opracowanie zbiorczego planu imprez przygotowywanych przez referaty 

organizacyjne Urzędu, 



4)  współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, 
klubami sportowymi i mieszkańcami Gminy w zakresie organizacji imprez, 

5)  przygotowywanie informacji związanych z działaniami promującymi Gminę i Miasto 
Jastrowie i umieszczanie ich na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na Portalach Społecznościowych, 

6)  dokumentowanie fotograficzne i filmowe przedsięwzięć realizowanych przez Urząd           
i jednostki organizacyjne, 

7)  sporządzanie materiałów promocyjnych dotyczących działalności Urzędu                      
i przekazywanie ich po akceptacji do prasy, radia i telewizji, 

8)  analiza treści informacji dotyczących Gminy ukazujących się w środkach masowego 
przekazu, 

9)  przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Gminę, skierowanych  
do określonych grup docelowych, 

10) opracowanie preliminarza wydatków budżetu Gminy w zakresie promocji, 
11) planowanie kampanii promocyjnych, 
12) organizowanie i udział w spotkaniach mających na celu wymianę informacji                      

w zakresie promocji, 
13) współdziałanie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów 

Alkoholowych w Jastrowiu w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. 
 

 Inne sprawy z zakresu działania stanowiska: 

1)  pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność w zakresie rozwoju 
edukacji i promocji, 

2)  opracowanie preliminarza wydatków budżetu Gminy w zakresie określonym dla 
stanowiska pracy, 

3)  przygotowywanie wniosków, projektów uchwał oraz sprawozdań z działalności  
w zakresie określonym dla stanowisku pracy. 

 

IV.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu 
w lipcu 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: 

− obywatelstwie polskim 
− 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. ROZWOJU EDUKACJI, PROMOCJI I BUD ŻETU 
OBYWATELSKIEGO” 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 16 sierpnia 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.                                                                                                                                                                  

 


