
Zarządzenie Nr 22/2022 

Wójta Gminy Bielice 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 lutego 2021 r. 

zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i 
współpracy z jednostkami pomocniczymi 
  

§ 2. 1. Treść ogłoszenia, o którym  mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  

2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Bielice oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bielice 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Do Zarządzenia Nr 22/2022 

Wójta Gminy Bielice 

Z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

WÓJT GMINY BIELICE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

ds. oświaty, kultury, sportu, promocji i współpracy z jednostkami pomocniczymi 
w Urzędzie Gminy Bielice 

1. Wymagania niezbędne: 

a) biegła znajomość obsługi komputera, 

b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

d) nieposzlakowania opinia, 

e) znajomość procedur administracyjnych, znajomość Prawa Oświatowego, ustawy o funduszu 

sołeckim, ustawy o samorządzie gminnym 

f) minimum 2 letni staż pracy 

g) prawo jazdy kat. „B” 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) preferowane wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

b) znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej,  

c) umiejętność pracy w zespole 

d) komunikatywność 

e) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach  

f) rzetelność, samodzielność 

g) wysoka kultura osobista 

h) zdolności analityczne 

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn) 

j) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

w zakresie oświaty: 

• prowadzenie spraw związanych z wyłonieniem kandydata na dyrektora szkoły lub przedszkola, 

w tym: załatwianie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej, określenie 

regulaminu jej pracy, oraz zapewnienie technicznej obsługi Komisji, 

• analiza projektów organizacji szkoły na rok szkolny w oparciu o minimum programowe, 

ramowe plany nauczania oraz przedkładanie Wójtowi do ich zatwierdzenia, 

• prowadzenie bazy danych oświatowych SIO,  

• prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym postępowań 

o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 



• opracowywanie danych statystycznych, ocen i analiz oraz informacji z zakresu oświaty, 

• prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół 

i przedszkoli oraz połączeniem ich w zespoły i rozwiązywaniem zespołów, 

• wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń, 

• prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkół 

oraz placówek oświatowych, a także siecią szkół i przedszkoli, 

• koordynacja działań związanych z prowadzeniem przez gminę szkoły podstawowej i 

przedszkola, 

• analiza projektów organizacji szkoły na rok szkolny w oparciu o minimum programowe, 

ramowe plany nauczania oraz przedkładanie Wójtowi do ich zatwierdzenia, 

• prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Bielice, 

• kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, 

• prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, 

• prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem przez gminę dotacji za uczniów będących 

mieszkańcami Gminy Bielice i uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów 

przedszkolnych na terenie innych gmin, 

• współpraca z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi w 

zakresie ustalonym przez prawo, 

• wykonywanie zaleceń Kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 

placówkami, 

• prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych na terenie gminy, opiniowanie 

wniosków o udzielenie dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, 

• organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, w tym uczniów niepełnosprawnych, 

• opracowywanie i przygotowywanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, 

• prowadzenie i załatwianie innych spraw z zakresu Karty Nauczyciela i ustawy o systemie 

oświaty dla organu prowadzącego, 

• realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, 

• współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty, 

• prowadzenie spraw związanych z transportem dzieci niepełnosprawnych do placówek, w 

których realizują obowiązek nauki, 

• organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz prowadzenia spraw w zakresie organizacji 

dowozów szkolnych, 

• sprawdzanie i opiniowanie przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół 

podstawowych, 

• koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych przedszkoli, szkół oraz zadań 

edukacyjnych dofinansowanych przez gminę, 

• współpraca z Kuratorium Oświaty; 

w zakresie kultury: 

• współpraca z organizacjami pożytku publicznego, 

• prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez organizacje pożytku 

publicznego, 

• prowadzenie rejestru instytucji kultury, 

• przygotowywanie rocznych planów działalności kulturalnej oraz sprawozdań z ich 

realizacji, 

• prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, 

• organizowanie imprez kulturalnych, 

• współpraca z kołami emerytów i rencistów, stowarzyszeniami oraz organizacjami 

pozarządowymi, 



• promowanie twórczości ludowej, 

• nadzór nad świetlicami wiejskimi oraz rozliczanie kosztów poniesionych na ich utrzymanie, 

• współpraca z sołectwami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, 

• prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, 

• współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

• prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na sfinansowanie prac przy obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

• opracowywanie oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy, 

• nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Gminy; 

• prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym 

i rozrywkowym, 

• promocja gminy, w ramach zastępstwa obsługa fotograficzna imprez i uroczystości 

organizowanych przez Gminę; 

• ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja zadań wynikających z 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, 

• prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury 

• opracowywanie oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy 

w zakresie obsługi jednostek pomocniczych: 

• współpraca z Sołtysami i członkami Rad Sołeckich, 

• protokołowanie zebrań i spotkań Wójta i Rady Gminy z Sołtysami 

i przedstawicielami społeczności lokalnej, 

• przygotowywanie i protokołowanie zebrań wyborczych Sołtysów i Rad Sołeckich, nadzór 

i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego, 

• organizacja i udział w zebraniach w sołectwach oraz przygotowywanie niezbędnych 

materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego. 

  w zakresie promocji: 

• kreowanie wizerunku Gminy, w szczególności poprzez wykorzystanie różnych mediów 

i narzędzi promocji; 

• opracowywanie materiałów promocyjnych i graficznych, promujących Gminę, inicjowanie, 

koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi Gminy; 

• opracowywanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej 

i informacyjnej; 

• prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na obiektach i terenach 

administrowanych przez Gminę; 

• koordynowanie współpracy Gminy z innymi jednostkami samorządowymi oraz 

z partnerami zagranicznymi; 

• opracowywanie strategii gminy oraz jej aktualizacja; 

• obsługa fotograficzna imprez i uroczystości organizowanych przez Gminę; 

• przygotowywanie plakatów i zaproszeń związanych z różnymi imprezami. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

a. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin 

tygodniowo); 

b. praca wykonywana głównie w biurze; 

c. bezpośredni kontakt z klientami urzędu; 



d. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę; 

e. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka 

dokumentów);  

5. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys - curriculum vitae, 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

d) kserokopie świadectw pracy, 

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

f) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

h) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 

 

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być własnoręcznie podpisane i 

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 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).” 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 

upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%. 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. 

Niepokalanej 34, pokój nr 3 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Bielice, ul. 

Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświaty, kultury, 
sportu, promocji i współpracy z jednostkami pomocniczymi”, w terminie do dnia 27.06.2022 r. do 
godz.15.00 
9. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich 

wpływu do Urzędu Gminy. 

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Bielice po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

11. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy 

zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze 

postępowania kwalifikacyjnego. 

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (www.bip.bielice.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bielice, ul. 

Niepokalanej 34  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


