
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. uzależnień i spraw obywatelskich - (3/4 etatu), 
Z-ca Kierownika USC - ( 1/4 etatu) 
w Referacie Spraw obywatelskich i USC

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 prawnicze lub administracyjne z tytułem magistra lub 

podyplomowe studia administracyjne,
f) minimum 4-letni staż pracy (w tym 2 lata na stanowiskach urzędniczych w urzędach 

lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach 
państwowych lub służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych 
i obsługi),

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
i) znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa 

w szczególności: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego 
i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu cywilnego, 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie 
skarbowej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*.

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

o samorządzie gminnym,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy 

własnej,
d) kreatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność, umiejętność komunikacji 

interpersonalnej, terminowość, dyspozycyjność i odporność na stres.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku ds. uzależnień i spraw obywatelskich:
1) opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia w tym Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów 
Społecznych oraz nadzór nad ich realizacją;

2) planowanie środków budżetowych w odniesieniu do poszczególnych zadań 
programowych oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań w ramach tych 
programów;

3) wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy styl życia 
na terenie gminy;



5) nadzór merytoryczny nad realizatorami zadań zleconych przez gminę dot. lecznictwa 
odwykowego, przeciwdziałania narkomanii, pomocy uzależnionym i profilaktyki;

6) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań 
dotyczących terapii i profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8) inicjowanie akcji informacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych 
dotyczących przyczyn i skutków występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii;

9) przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie rozmów w tzw. pierwszym kontakcie 
z rodzinami osób zgłaszających na leczenie swoich bliskich;

10) uczestniczenie i prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

11) kierowanie do sądu wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego;
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w obszarze 

uzależnień;
13) współpraca z organizacjami społecznymi i ośrodkami pomocy społecznej w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku lokalnym;
14) analiza wniosków składanych do Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego pod kątem 
informacji o przemocy w rodzinie.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku Zastępcy Kierownika USC:
1) dokonywanie oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób 

fizycznych oraz oceny braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego;
3) dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych 

w oparciu o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne;
4) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego stosownie do obowiązujących przepisów;
5) dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu, 

jeżeli przysposobienie nastąpiło zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym;
6) udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion 

ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka;
7) nadanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka;
8) przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń 

oraz orzeczeń sądu stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego;
9) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa w formie wyznaniowej;
10) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez 

obywatela polskiego za granicą zgodnie z prawem polskim;
11) rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, 

które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu 
cywilnego;

12) wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń;
13) prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego.

5. W pozostałym zakresie:
Zastępowanie w pracy pracowników Referatu Spraw Obywatelskich.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miej see pracy: budynek Urzędu Miej skiego w Bornem Sulinowie;
2) zatrudnienie na umowę o pracę. Pierwsza umowa na czas określony i odbycie służby 

przygotowawczej zakończonej egzaminem;
3) pełny wymiar czasu pracy;



4) praca biurowa, kontakt ze stronami postępowania, praca przy komputerze powyżej 4 
godz. dziennie;

5) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
6) godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu;
7) pracownik użytkuje sprzęt biurowy, w szczególności: komputer, drukarkę,

kserokopiarkę, telefon.

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, 
oświadczenie o stanie zdrowia.i)

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 30.06.2021 roku (włącznie) decyduje data wpływu, 
w zamkniętej kopercie z adnotacją: ’’Nabór na stanowisko ds. uzależnień i spraw 
obywatelskich, Z-ca kierownika USC”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o tym 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

http://www.bip.bornesulinowo.pl/


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.

Beata

* formularze do pobrania pod ogłoszeniem o naborze

(Nazwisko i imię) (miejscowość i data)

mailto:iod@bornesulinowo.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych do celów uczestnictwa w naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

inspektora ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

(czytelny podpis)


