
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78-449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego ( 1 etat) 
w Referacie Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nienaganna opinia,
e) wykształcenie wyższe I lub II stopnia ( ekonomia, budownictwo, administracja),
f) minimum 2-letni staż pracy,
g) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową, znajomość ustawy 

o samorządzie gminnym,
b) ustawa prawo zamówień publicznych,
c) ustawa o funduszu sołeckim,
d) kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawa prawo budowlane,
f) ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy 

własnej,
i) kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość, 

dyspozycyjność i odporność na stres.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku ds. funduszu sołeckiego:
1) nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu 

sołeckiego,
2) terminowe przygotowywanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego na 

dany rok,
3) przyjmowanie wniosków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego, sprawdzanie 

ich poprawności i zgodności z przepisami,
4) kontrolowanie ponoszonych na rzecz sołectwa wydatków pod względem ich zgodności 

z planami finansowymi i rzeczowym zakresem merytorycznym,
5) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego,
6) zatwierdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur wynikających 

z zakresu obowiązków,
7) prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych nabytych 

w ramach funduszu sołeckiego, oddzielnie dla każdego sołectwa, 
przekazywanie protokołu „Odbioru Technicznego” do Referatu Finansów i Budżetu, 
zakończonych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego,

9) udział w procedurach odbiorowych zleconych zadań z funduszu sołeckiego oraz 
przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno prawnej do odbioru,

10) współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie 
przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego,

8)



11) organizowanie szkoleń dla sołtysów z zakresu gospodarowania funduszem sołeckim, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowywanie niezbędnych 
materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego,

13) nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych dotyczących działań wynikających 
z zakresu obowiązków,

14) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zgłaszania właściwym organom 
i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych wynikającychrozpoczęcia 

z zakresu zadań na stanowisku pracy,
15) informowanie sołtysów o planowanych terminach realizacji zadań w poszczególnych 

sołectwach,
16) realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowanie dokumentów dotyczących 

podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego wg. przyjętych 
w Urzędzie procedur,

17) sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej 
współpracy z kierownikiem Referatu,

18) przygotowywanie projektów umów zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 
publicznych,

19) przygotowywanie materiałów merytorycznych do dokumentacji przetargowej.

4. Główne zadania wykonywane z zakresu koordynatora dostępności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd,
2) przygotowywanie i koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) współpraca z zespołem ds. dostępności powołanym przez Burmistrza 

monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami,

5) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami seniorów, środowiskami osób 
niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi o ograniczonej mobilności.

6) współpraca z inwestorami w zakresie konsultacji i pomocy we wdrażaniu Standardów 
i Wytycznych w projektach realizowanych na terenie gminy.

4)

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu,
- praca wykonywana jest na stanowisku pracy wyposażonym w komputer, w miarę 

potrzeby może być wykonywana w terenie, bezpośredni kontakt z interesantami,
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi więcej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 

z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie o stanie zdrowia.



Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo 
lub pocztą na adres Urzędu do dnia 21.12.2020 roku (włącznie) decyduje data wpływu, 
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji 
i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. funduszu sołeckiego . 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 
telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej /www.bip.bornesulinowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bornem Sulinowie przy ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.

Burmistrz Bornego Sulinowa

(-) Dorota Chrzanowska

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów będzie Burmistrz Bornego Sulinowa 
z siedzibą w Bornem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 943734154, iod@bornesulinowo.pl,
3) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) dane osobowe kandydata wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia przechowywane 
będą przez okres 10 lat po zakończeniu okresu zatrudnienia, dane osobowe pozostałych 
kandydatów wskazane w protokole będą przechowywane przez okres 5 lat. Oferty 
kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole 
naboru zostaną odesłane.
5) kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 37 34 126 
Czarnecka - Herbaczewska - Sekretarz Gminy, 9437 34 128 - Agnieszka Chwiałkowska - 
Kierownik Referatu Promocji i Współpracy.

Beata

* formularze do pobrania pod ogłoszeniem o naborze

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
mailto:iod@bornesulinowo.pl

