
 

Zarządzenie Nr 28/2017 

Wójta Gminy Oksa 

z dnia 8 sierpnia 2017 roku 
  

w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oksie  
 

  

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U.2016,446,1579,1948, z 2017, 730,935) oraz art.7 pkt. 3 i art.13 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 

2016.902) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie. 
  

§ 2 

Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
  

 

§ 3 

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję 

Rekrutacyjną w składzie: 

1. Jolanta  Wróbel    - przewodnicząca komisji 

2. Bożena  Dec          - członek komisji 

3. Agata Wojtasik     - sekretarz komisji 
  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    Załącznik Nr  1  

                                                                         do Zarządzenia Nr 28/2017 Wójta Gminy Oksa 

                                             z dnia  8 sierpnia   2017 roku 

 

Wójt Gminy Oksa 

Ogłasza nabór  na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oksie 

w wymiarze pełnego etatu 

 

  

1. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie,  niekaralność za  przestępstwa popełnione umyślnie ścigane          

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

2) wykształcenie wyższe  magisterskie ( preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, 

administracja, socjologia, ekonomia ) 

3) co najmniej  3 letni staż pracy w pomocy społecznej 

4) znajomość obsługi komputera 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym  stanowisku 

6) znajomość ustaw, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, samorządzie gminnym, 

kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, Kodeks 

Pracy , ustawy o karcie Dużej Rodziny,  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach 

samorządowych 

7) umiejętność zarządzania gospodarką finansową GOPS 

 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) umiejętność kierowania zespołem 



2) umiejętność skutecznego komunikowania się  

3) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych 

3) umiejętność dobrej organizacji pracy 

4) odporność na stres,  

5) umiejętność analizy problemu  i poprawnego wyciągania wniosków 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz 

2) Organizacja pracy w Ośrodku na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca 

sprawne wykonywanie pracy 

3) Sporządzanie wspólnie z pracownikami planu finansowego ośrodka pomocy społecznej 

4) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem Urzędu          

i księgową   GOPS  

5)  Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 

6) Organizowanie i prowadzenie w powiazaniu ze środowiskiem lokalnym działalności 

socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu 

7) Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Ośrodka , szkolenie pracowników 

nowozatrudnionych 

8) Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych 

9) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz ich 

pracy w terenie 

10) Podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowy świadczeń z pomocy  

społecznej 

11)  Badanie efektywności przyznanej  pomocy w miejscu zamieszkania klienta 

12)  Nadzór nad prawidłowym  wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną  

13) Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalność i Ośrodka                                    

i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

14) Przekazywanie do BIP informacji stanowiących informacje publiczną 

15) Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym 

160 Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie 

informacji niejawnych. 

 

 

 



4.Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej 

3) kopie dokumentów  potwierdzających wyksztalcenie tj. dyplom ukończenia uczelni 

wyższej oraz dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji 

pomocy społecznej, 

4) kserokopie świadectw pracy  

5) kopia dowodu osobistego 

6) pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku 

zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia                

z Krajowego Rejestru Karnego) 

7) oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne ani 

dyscyplinarne 

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia  funkcji związanych        

z dysponowaniem środkami publicznymi 

9) oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie     z  Ustawa z dnia  

29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016 poz. 922)” 

Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone za 

zgodność z oryginałem. Oświadczenia kandydata muszą być opatrzone 

własnoręcznym podpisem. 

 

 

5.Inne dokumenty i oświadczenia 

 

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł  mniej niż 6%.                

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie 

do dnia                  23  sierpnia 2017 roku  do godz. 15-ej. 

 

pod adresem:          Urząd Gminy w Oksie 

                                ul. Włoszczowska 22 

                                28 – 363 Oksa 

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie ”. 

 



 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  w dniu 24   sierpnia    2017 roku o godz.  12- tej. 

  

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Oksie  oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej www.oksa.biuletyn.net. Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu  41 380 80 48 , 41 380 80 47. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona                                

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (www.oksa.biuletyn.net ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy           

w Oksie. 

                                                                           

 

 

 

 

http://www.oksa.biuletyn.net/

