ZARZĄDZENIE NR 120.29.2015
WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, ze zm.), § 8 ust. 3 Statutu Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim nadanego Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy Kazimierz
Biskupi z dnia 25 lutego 2015 r. , zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się nabór w formie konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kazimierzu Biskupim.
§ 2.
Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze
w formie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy
informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi i w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Kazimierz Biskupi.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Jan Sikorski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 120.29.2015
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
WÓJT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
OGŁASZA NABÓR W FORMIE KONKURSU

na stanowisko
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, o kierunku lub specjalności sport, turystyka i rekreacja lub pokrewne,
c) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
h) prawo jazdy kategorii B.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie,
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o imprezach
masowych,
b) umiejętności organizacyjno-menedżerskie,
c) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
d) umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej,
e) doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków
pozabudżetowych, w tym unijnych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
g) znajomość obsługi komputera,
h) odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i dyspozycyjność.
i) opracowanie w formie pisemnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kazimierzu Biskupim.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Realizacja zadań w zakresie określonym statutem nadanym Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Gminy
Kazimierz Biskupi z dnia 25 lutego 2015 r. ( ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Kazimierz Biskupi).
2. Kierowanie całokształtem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim i
reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kazimierzu Biskupim
4. Organizowanie pracy w Ośrodku i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań.
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki budżetowej, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Zarządzanie i administrowanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna
eksploatacja dla potrzeb rozwijania kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji na terenie Gminy
Kazimierz Biskupi.
7. Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji
przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Ośrodka, w tym środków
unijnych.
III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych oraz
praca w terenie przy zarządzaniu obiektami i urządzeniami oraz organizacji imprez.
2. Praca na pełen etat.
3. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenia biurowe i teren obiektów administrowanych i
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim.
4. Praca wymaga przemieszczania się między obiektami administrowanymi i zarządzanymi przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim, właściwymi urzędami i instytucjami, w których
załatwiane będą sprawy służbowe.
IV.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Opracowana w formie pisemnej koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kazimierzu Biskupim.
3. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.
8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym.
10. Kwestionariusz osobowy.
11. Kserokopia prawa jazdy.

VI.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi , Plac
Wolności 1 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy, Plac Wolności 1,62-530 Kazimierz Biskupi, z
dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu
Biskupim”
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 kwietnia 2015 r.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
VII.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego
postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Kazimierz Biskupi oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

