
OGŁOSZENIE O NABORZE 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   Dz. U.  

z 2016 r., poz. 902 i z 2017 r., poz. 60. 
 

Burmistrz Głubczyc 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  

 ds. współpracy z organizacjami pozarz ądowymi  
i przeciwdziałania uzale żnieniom  

w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach 
 
1. Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe; 
• minimum roczny staż pracy; 
• obywatelstwo polskie; 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
• nieposzlakowana opinia; 
• niekaralność; 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

 
2. Wymagania dodatkowe: 

• znajomość przepisów: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,   
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  
o ochronie danych osobowych, KPA,  

• znajomość komputerowych programów biurowych, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi lub ich 

rodzinami, 
• rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność  

i obowiązkowość. 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji 
trzeźwościowej oraz szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia problemów alkoholowych  
i narkotykowych 
2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i narkotykowych i stanu zasobów  
w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie miasta i gminy. 
3. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

a) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
preliminarza na jego wykonanie, 

b) projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, preliminarza na jego wykonanie. 
4. Sporządzanie sprawozdań z wyżej wymienionych programów.  
5. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań wynikających  
z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu 
przeciwdziałania narkomanii. 
6. Bieżące koordynowanie zadań wynikających z gminnych programów i ponoszenie 
odpowiedzialności za ich realizację. 
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 
8. Branie udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
9. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii 



edukacyjnych. 
10. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocników Zarządu 
Województwa Opolskiego i Państwową  Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
11.Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkotykowych. 
12.Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi  zadania publiczne na rzecz Gminy Głubczyce. 
13. Koordynowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego a poszczególnymi wydziałami urzędu i jednostkami 
gminnymi w zakresie uniknięcia wielokrotnej dotacji z budżetu Gminy na to samo zadanie. 
14. Branie udziału w pracach komisji konkursowych i sporządzanie protokołów z posiedzeń. 
15. Sporządzanie umów z podmiotami realizującymi zadania publiczne na rzecz Gminy na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
16. Sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
17. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej komisji RM wraz z organizacyjnym przygotowaniem 
jej posiedzeń a zwłaszcza: 
a) zabezpieczenie właściwych warunków do przeprowadzenia komisji, 
b) przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji w postaci porządków posiedzeń, wniosków   
i opinii,   
c) informacja Radnych oraz osób zaproszonych o terminach posiedzeń komisji RM, 
d) opracowywanie projektów planów pracy Komisji RM, 
e) protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej,  
f) prowadzenie ewidencji udziału radnych w obradach komisji, 
g) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji RM, 
h) przestrzeganie terminowego załatwiania wniosków komisji, wniosków, interpelacji  
i zapytań Radnych, 
18. Kompletowanie, bieżące ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum akt  
i dokumentów, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. 
 
4. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny; 
2. życiorys (cv); 
3. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 
4. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu; 
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, (jeżeli kandydat posiada); 
7. oświadczenie o zdolności do pracy; 
8. oświadczenie o niekaralności; 
9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
10. referencje z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat takie posiada); 
11. oryginał kwestionariusza osobowego. 

 
Informacje dodatkowe: 
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych” (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia  
21 listopada 2008r. ( Dz. U. 2016, poz. 902 i Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ). 
2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Głubczycach (bip.glubczyce.pl). 
3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna. 



4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 % 

 
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głubczycach oraz druk 

kwestionariusza osobowego jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.bip.glubczyce.pl . 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeciwdziałaniu uzależnieniom w Wydziale Organizacyjno 
- Administracyjnym”  należy składać w terminie do dnia 5 lutego 2018 roku do godz. 17.00. 
 - osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, pokój nr 2 lub 
 - pocztą na adres Urząd Miejski ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce. 
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
             BURMISTRZ Głubczyc  
 
                   mgr inż. Adam Krupa 


