ZalacznikdoZarzadzenla NrI62．994．2018

BumlistrzaMiastaiGminyDebrzno
ZdnIa26paZdziemika2018r．

BurmistrzMiastaiGminyDebrzno
oglaszanabernawolnekierowniczeStanOWiskou，1時dniczc

wUtzedzieMiastaiGminyDebrznO●ul・Traugutta2，77−310Debrzno

KicrownikUSC

1・Osol）aubiegaJaCaSDeOZatrudnieniemusisIIelniaCnast帥uJaCeWymaganianiezbCdnedo
zalrudnienianadanymslanowisku：
a）obywatelstwopoIskie，

b）niebylaskazanaprawomocnymwyrokiemsaduzaumySlneprzeslepstwogciganezoskarzenia
publicznegolubumy釦lePrZeStePStWOSkarbowe・
C）posiada：

−dyplomukohczeniawyZszychstudibwprawniczychlubadministrac〉jnychpotwierdzaiacyuzy−
skanietytuluzawodowegomagistralub・

−dyplompotwierdzaiacyukohczenieWZszychstudidwprawniczychlubadminislracyJnyChzagra−
nlCauZnanyWRzeczpospoliteiPoIskieinapodstawieart・191aust・1ustawyzdnia271ipca2005r・

PrawooszkolnictwiewyZSZym（tj．Dz．U．Z2017r・POZ・2183zpbZn・Zm・）albodyplom ukohcze−
niastudibwwyzszychzagran−CauZnanyZardwnowaZnyzpoIskimdyplomempotwierdz年iacym
uzyskanietytuluzawodowegomagistranapodstawieumowymiedzynarodowqilubwdrodzeno−
Stryfikaqiilub，

−dypiompotwierdzajacyuzyskanietytuluzawodowegomaglStraiSwiadectwoukohczeniastudidw
podyplomowychwzakresieadministraql，
d）posiadapehazdolnoSCdoczynnoscIPraWnyChikorzystaniezpelnlPraWPublicznych・
e）posiadalaczniec0−1年imnieitrzyletnistaZPraCynaStanOWiskachurzedniczyehwurzedachlub

wsamorzadowychjednostkachorganizac）jnych．wsluZbiecywilnq・WurZedachpahstwowychlub
wsiuZbiezagranicznq．zw〉jatkiemstanowiskpomocniczychiobslugl，
OcieszysienieposzIakoWanaOPinia．
g）posiadastanzdrowiapozwalaiacynazatrudnieniemaokreglonyinSlanowisku・

2・Wymaganiadodatkowczw，姫anCZzatrudnieniemnastanowisku，naktbreprzeprowadza一

myjestnabbr：
a）ogblnaznaiomoSCzagadniehzwiazanychzadministraqiasamorZadowal
b）znaiomoSCobslugikomputera，
C）podstawowaznaiomoScprzepisdwustaw：
−PrawooaktachstalluCyWilnego，

−KodeksrodzinnylOPiekullczy、
−OZmianieimioilinazwisk，

−OeWidencjiludnoSciidowodacllOSObistych．

−Kodekscywillly，
−Kodekspostepowaniaadministracy）neg0．
−0SamOrZadziegminnym，
−OPraWiezamdwiehpublicznych・

d）odpomoSCnastres、
e）umi萌tnoSCwystapiehpublicznych．

Okom中katywnoSCi血woSCprzekazy、中ainfbmaqii・
g）umlejetnoSC samodzielnej organizaqlPraCy，dyspozyc）jnoSC．odpowiedzialnoSC．dokladno錐．
kreatywnoSC、OperalywnogC．samodzielnogC w poddmowaniu dccyzJl、uprZqmO§Ci zyczliwoSC
wkontaktachzobywatelami．

3．ZakresIIOdstawowychzadahnawIwslanowisku：

1）rqIeStraqaurOdzel工malZchstw．zgondwiinnychzdarzehmaJaCyChwplyW′naStanOSdbcywiL
nycll．

2）SporzadzanieakldwslanucywilnegoIPrOWadzenieksiagstanucywilnego．aktzbiorolWChdo
ksiag，Wγdawanieodpisdwzaktstanucywilnego，
3）wydawaniezaSwiadczehokreSIonychustawa−PrawooaktachstanucywilllegO．
4）rozstrzyganie w drodze decyzii administrac〉Unq Zagadnienia dotyczaeego znlianyimienia
inazwiska，uStalenialub pisownioraz przekazywania wlaSciwymjednostkonl Zgloszeh w tym
Zakresie，

5）dokonywanieczynnoScimaterialno−teChnicznycllZZakresurejestraqiistanucywilnego，

6）prz〉jm0WanieoSwiadczehouznaniudziecka．nadaniudzieckunazwiskameZamatkiioSwiad−
CZehopowrociedonazwiskanoszonegoprzedrozwodem，
7）realizaqiazadahwynikaiacychzustawyozmianienazwisk，
8）SporzadzaniewnioskdwonadaniemedalizadlugoletniepozyciemalZehskie．
9）sprawowanienadzoruwzakresiegospodarowaniaSrodkamipublicznymi．

10）prowadzeniesprawokreSionychwustawachoaktachstanucywilnego．KodcksuRodzinnego

i Opiekuhczego oraz Konkordatu podpisanego pomiedzy Stolica ApostoIska a Rzeczpospolita
PoIska．
11）dokonywanietrallSkrypqiiaktdwstanucywilnegodlazdarzeh．ktbremialymieiscepozagrani−
CamiPoIski，
12）PodqimowaniedecyZiiwsprawach dotyczacych uzupelnienia，Odtworzellialubsprostowania
bleddwpISarSkichWaktacllStanuCyWilnego．

13）prowadzenieizalatwianiekorespondenqiizpoIskimiplacdWkamidyplomatycznymizwiazanej
ZWydawaniemzaSwiadczenialubodpisustanucywilnego．

14）prz〉jmowanieoSwiadczehowstapieniuwzwiazekmalzellskizgodniezprzepisamiKodeksu
RodzinnegoiOpiekuhczego．ProwadzeniedokumentaqlZZakresumalZehstwkonkordatowych、
15）prz〉jmowanieirozpatrywanieskargiwnioskdwwnoszonychprzezklientdwUrzedu、
16）zapewnieniesprawnegoftmkqionowaniakomdrkiorganizacynqipoprzezplanowanie．podzial
pracyorazbieZacynadzdrnadpracapodieglychpracownikdw，
17）zapewnienieprzygotowaniadanychiinfbmaqlniezbednychdosporzadzaniaprqiektubudzetu
OraZSpraWOZdaniazwykonaniabudZelu．wzakresiezadahwykonywanych przezkierowanako一
mdrkeorganizacyJna．
18）nadzdr nad teminowyln OpraCOWyWaniem okresowych analiz．infbmladii sprawozdah dla

potrzeborgandwGminy、kierownictwaUrzeduorazGlbwnegoUrzeduStatyslyczllegO，
19）nadzdrnadprzestrzeganiemZaPisdwustawyprawozambwiehpublicznycIliodrebnegozarz午
dzenia Bumistrza przy dokonywaniu zakupdw，dostawi uslLIg ZWlaZanyCll Z realizaqa zadah

WprOWadzon）mlrefdacie，
20）wykonywallie napolecellie Bumistrzalub Sekretarzainnych zadah w sprawach nieobietych

zakresemdziaねnia、dokt6rychpraeownikmakwaliHkaqielubpredyspozycjedoichwykonywania．

4．Warunkipracy：
−mlgSCepraCy−SiedzibaL圧zeduMiastaiGminyDebrznoul．Traugutta2．77−310Debrzno，
−Wymiarczasupracy−Pelenetal．

−ZatrudnienienapodstawieumoWγOPraCe−PlerWSZaumOWaOPraCeZalVartaZOStanienaczas
OkreSlonyzmoZliwoSciadalszegozalrudllienianapodstawieumowyopracenaczasnieokreSlony，

ーWynagrOdzenienliesleCZlleZgOdniezrozporzadzeniemRadyMinistrdwzdnia15maia2018r．．

WSPraWiewynagradzaniapracownikdwsamorzadowγCh（Dz．U．22018r．，POZ．936）．

5・WskaznikzatrudnienianleI）elnosprawnycIl：

WmieslaCuWrZeSniu2018r・WSkaZnikzatrudnieniaosdbniepeInosprawnychwUrzedzieMiasta
iGminyDebrznowrozL一mieniuprzepISdworehabilitaqlZaWOdoweilSPOlecznqIOraZZatrudnianiu

OSdbniepelnosprawnych，WynidsIponad6％・

6・WymaganedokumcntJ′：
−WIasnoreczniepodpisanylistmotywac〉UnyuZaSadni劉aCyPrZyStaPleniedokonkursu，

−CV zawiergacewlasI10reCZniepodpisanakIauzulezgodyo

re料i∴・Zgodniezart・6ust．llit．a

Ogblnegorozporzadzelliaoochroniedanychosobowchzdnia27kwietnia2016「．（Dz．Urz．UEL
l19Z4・05・2016）wyraZam zgodeI↑a prZetWarZanie danych osoboWyChinnych niz w an．22−

Kodeksupracyorazan・13ustawyzdnia211istopada2008r・OpraCOWnikachsamorzadowych
ZaWanychwmq南orercicpracydIapotrzebaktualnqirekrulaqii

．

−kwestionariuszosobowydlaosobyubiegaJaCqSIeOZat…dnienie．
−kserokopiedokumentbwpotwierdzaiacychwymaganewyksztalcenieidodatkowekwa間kacje，
−kserokopiedokunlentdwpotwierdzajacych sta；乙PraCy、
−

Wlasnorecznie podpisane oSwiadczenie o peInd zdoinogci do czynnoSci prawnych oraz

korzystaniuzpelniprawpublicznych．
−POdpisaneoSwiadczeniekandydataoniekaralnoScizaumyStne przesteps

wasclganeZOSkarzenia

Publicznegolub um〉′鉦Ie PrZeStePStWO Skarbowe（OSOba wybrana do zatrudnienia bedzie
ZObowiazanado przedstawieniaoryginaluaktualnego．．Zapytaniaoudzieleniuinfbmlaqiioosobie〝、

ZKTaiowegoRejestruKamego），

−WlasnoreczniepodpisaneoSwiadczenieozapoznaniu siezKLAUZULAlNFORMACYJNA o

przetwarzaniudanychosobowychnapotrzebyprocesunaboru kandydaldwna wolnestallOWiska
urz軸nicze w Urzedzie Miastai Gminy Debrzno znaidL南ca sle WllltemeCie na stronie

WWW．bip．debrzno．pl

7．Miejseeiterminskladaniadokumentew：
OfertynaleZyskladaCwzamknietycllkopeHachzpodanymdopiskiem：．NabbrnastanowiskoKie−

rownikaUSCwUrzedzieMiastaiGminyDebrzno

、wteminiedodnia81istopada2018rokudo

godziny15：00w sekrelariacie Urzedu MiastaiGminy Debrzno．pokQj nri2．ul．Traugutta2，

77−310Debrzno．
OftTty・ktbre wplyne do Urzedu niekomPletnelub po wyZq wymienionym temlinie nie beda

rozpatrywane・W przypadku dokumelltbw zloZOnyCh za poSrednictwem poczly decydし直data

WPlywudokumentbwdoUrzeduMiastaiGminyDebrzno．
Kandydaci・ktbrzyspelniawymogifbmalnezostanazaproszeninarozmowekwalifikac〉jna．
Odmowa udzialu W rOZmOWie kwa冊kac）mqilub nieusprawiedliwiolla nieobecl1056spowodLlie

POZOStaWienieo缶血ybezrozpoznania．

Infbrmaqaowynikachnaborubedzieumieszczonanastroniei−ltemetOWeiBiuletynulnfbmaql
PubliczneiUrzeduMiastaiGminyDebrznooraznatablicyogloszehUrzedu．

BumistrzMiastaiGminyDebrznozastrzegasobieprawoodstapieniaodrozstrzygnleCiakonkursu
bezpodaniaprzyczyny．

長蛇−ノ

KLAUZULAINFORMACYJNA
OprZetWarZaniudanychosobowychnapotrzebyproccsunabOrukandvdatewnawolne
Slanowiskau，ZedniczewUIZedzieMiastaiGminyDebrzno
Daneosobowcnapotrzebyprocesunabo…kandydatかvnawoinestanoWiskaurzedniczeWUrzedzieMlaStai
GminyDebrznoszIprZellVarZaneZgOdniezprzepisamirozporzadzeniaParIamentuEuropもSkiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kWie面a2016「・WSPraWieochronyosdbnzycznychWZWiazkuzprzetWarZaniemdanych
OSObowyclliWSpraWicswobodnegoprzepiy、…takichdanychorazuchyleniadyrekt）′lVyO5／46／WE（RODO）．
WzIVlaZkuzreaiizac．lalV／＼VrOZpOrZ的zeniainfbmtuemy．ze：

1．ADMINISTRATORDANYCIl OSOBOW′CH
AdmlnlStratOremPanl／PanadanychosobowychJeStBumistrzMias−aiGminyDebrznozsiedzibaWDebrznie，
ul．Traugutta2．

2．lNSPEKTOROCIIRONYDANYCII
WsprawachzWiazanychzochronadanycilOSOboWyChprzet、VarZanyCl‥VUrzedzieMiasta−GminyDebrzno
moze sie Pani／Pan k0−11akloWaC zinspeklorem ochrony danych osobowych、V naSt印LmCy SPOSdb・droga

elektroniczna：bip優debrzno．p1

3．PODSTAWAPRAWNAICELEPRZETWARzANIADANYCHOSOBOWCIl
Artyku1221KodeksupraeyorazanI3usta、VyZdnia211istopada2008r・OpraCOWnikachsamOrZadoWyChw
zw．zart．6ust．llit．cRODO．

4．0DBlORCYDANYCHOSOBOWYCH
Odbiorcami danych sa czlonkoWie komiをI，prZeprO、Vadzz南CqI nabdr kandydatかv mlVOine stanoWiSka

urzedniczewUrzedzieMjastaiGminyDebrzno
5．0KRESPRZECHOWWANIADANYCIlOSOBOWCH
Czas niezbedny do przepr0、Vadzenia naboru na WOlne stanowiska urzednicze w Urzedzie MiastaiGminy
Debrzno（ZgOdllie z mnieszczonym Ogloszeniem）iOferr）′kandydatかv nieprzyietych W tOku postepoWania

Odsyhnebedao俺rentomnaadreswskazanyWCVzgodniezobo、VlaZ明CympraWem

6．PRAWAOSoB．KToRYCHDANEDOTYCZA
W zIViazku z przetlVarZaniem Pani／Pana danych osobowych przyslugLtje Panl／Panu pralVO Zadania od

administratora danyCh doslepu do danych言ch sprostoWania、uSu…eClaIub ograniezenia przetlVarZania．
WniesieniasprzecilVuWObecprzellVarZaniatychdanych、atakzepralVOdoprzenleSlenladallyCh．

ZadaniewtqspraWien102naprzesiaCnaadreskontaktoWyadminislraloradanych，POdany、Vpkt工

7．PRAWODOCOFN叩CIAzGODY．
JeZeliprzetWarZaniedanychosoboWyChodbylVaS一cmapOdstaWiezgody．maPan／PanipraWOdojgcofhieclaW
doWOlnym momencle・Wycofanie zgody nielna WplyWu na ZgOdnoSC przet、VarZania，ktdrcgo dokonano na

podstaWiezgodyprzedjqicohieCiem．

8．PRAWOWNIESIENlASKARGiDOORGANUNADZORCZEGO．
GdyprzetwarzanlePani／PanadanychosobowcllnarluSZaprZeptSyOOChroniedanycllOSOboWyCh、PrZySlugue
Pani／Panu prawodo Wniesieniaskargidoorganu nadzorczego・ktdrylnJeSIPrezes Urzedu Ochrony Danych

Osobowch
9．JNNEINFORMACJE
Ka2dy kandydat prz〉′StePLUaCydo naboru kandydat《iw na WOlne stano、Viska urzednicze w Urzedzie Miastai

Gminy DebrznopodaJe SWqledanedobro、VOlnle・Bez podania wymaganychdanycllOSObowychprzeplSaml
PraWa nie bedzie mOZiiWy udzial、V naborze・Podane dane nie beda podstaWa do zautomatyzoWanegO

podqimowanladecyz畔niebedatezpron101Vane．

Debrzno、dnla

ZapoznaiemsleZklauzulnin†ormac〉Jna：

