
OGLOSZENIE WDJTA GMINY BABOSZEWO 
o NADORZE NA WOLNE STANOWISKO URZliDNICZE 

z dnia 27 wrzesnia 2018 roku 

URZJ\D GMINY BADOSZEWO 
UL. WARSZAWSKA 9A 
09-130 BABOSZEWO 

Radca prawny 
(nazwa stanowiska pracy) 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatow: 
1) Wymagania niezb~dne: 
a) wyksztalcenie wyzsze prawnicze, 
b) aktualny wpis na liscie radc6w prawnych, 
c) obywatelstwo polskie 
c) perna zdolnosc do czynnosci prawnych, 
d) korzystanie z pelni praw publicznych, 
e) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, 
f) niekaralnosc za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne 
przestypstwo skarbowe, 
g) nieposzlakowana opinia, 
h) stan zdrowia pozwalaj!!cy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

2) Wymagania dodatkowe: 
a) doswiadczenie zawodowe min. 3 letnie doswiadczenie w swiadczeniu obslugi prawneJ 
w jednostkach administracji samorZlldowcj lub rz!!dowej na stano wi sku radey prawnego, 
b) znajomosc przepis6w z zakresu: 
- prawa cywilnego, 
- postypowania administraeyjnego i cywilnego, 
- funkcjonowania samorz!!du terytoriainego, 
- prawa zam6wien publicznych, 
- prawa praey oraz przepis6w dotycz!!cych pracownik6w samorz!!dowych, 
- prawa oswiatowego. 

3) Predyspozycje osobowosciowe: 
a) umiejytnosc obslugi komputera i innych urz!!dzen biurowych, 
b) sumiennosc, 
c) obowi¥kowosc, 
d) kreatywnosc, 
e) dyspozycyjnosc. 

II. Zakres wykonywanych zadail na stanowisku: 

1. Zadania glowne: 

a)wykonywanie biez!!cej obslugi prawnej w Urzydzie Gminy w Baboszewie oraz w gminnych 
jednostkach organizacyjnych nie posiadaj!!cych wlasnej obslugi prawnej w szczeg6lnosci: 
- opiniowanie pod wzglydem formalno-prawnym projekt6w akt6w prawnych organ6w Gminy 
(uchwal, zarz!!dzen), zawieranych um6w, porozurnien, 
- reprezentowanie Gminy Baboszewo i jej organ6w oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 
ramach udzielonych pernomocnictw przed s!!dami i innymi organami i instytucjami, 
- wsp61praca z komorkami organizacyjnymi Urzydu Gminy w sprawach wymagaj!!cych wyjasnien 
i konsultacji prawnych zwi¥anyeh z zakresem zadail tych komorek. 



HI. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

I) Miej sce wykonywania pracy: siedziba Urzydu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
(Iikwidacja barier architektonicznych w calym budynku - winda, ci,!gi komunikacyjne 0 szerokosci 
umozliwiaj,!cej poruszanie siy w6zkiem inwalidzkim). 

2) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy - 4 godzin, w godzinach ustalonych 
Regulaminem Organizacyjnym Urzydu Gminy Baboszewo nadanym Zarzadzeniem Nr 16/201 6 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30.06.2016r., tygodniowa norma czasu pracy - 20 godzin (5-cio 
dniowy tydzien pracy od poniedzialku do pi,!tku), czas pracy w lokalu Urzydu Gminy 
w Baboszewie - 3/5 czasu pracy ustalonego w umowie tj . 12 godz. 

3) wynagrodzenie za pracy odpowiadaj,!ce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem wynagradzania 
pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracy w Urzydzie Gminy Baboszewo 
w zaleznosci od posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz stazu pracy 

4) czystotliwose wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesi,!cu z dorn za miesi,!c przepracowany do 
dnia 28 ka:i:dego miesi,!ca 

5) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy. 

IV. Informacja, czy w miesillcu poprzedzajllcym dat~ upublicznienia ogloszenia wskainik 
zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz~dzie, w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji 
zawodowej i spolccznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: 
wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Gminy Baboszewo w sierpniu 20 18 
roku byl ruzszy niz 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

I) list motywacyjny, 
2) zy"iurys (CY), 
3)oryginal kwestionariusza osobowego, (druk dostypny na stronie www.bip. gminababoszewo.pl), 
4)kserokopie swiadectw pracy lub innych dokument6w potwierdzaj,!cych wymagane doswiadczenie 
zawodowe, 
5)kserokopie dokument6w poswiadczaj,!cych wyksztalcenie/dyplom lub zaswiadczenie 
o ukonczeniu studi6w, 
6)kserokopia wpisu na li sty radc6w prawnych, 
7)kserokopia dokument6w potwierdzaj,!cych czynne wykonywanie zawodu radcy prawnego, 
8)kserokopie innych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiejytnosciach 
przydatnych na danym stanowisku, 
9) oswiadczenia kandydata 0 niekarainosci za umysine przestypstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 
10) oswiadczenia kandydata 0 korzystaniu z pelni praw publicznych oraz posiadaniu pelnej 
zdolnosci do czynnosci prawnych, 
II) oswiadczenie kandydata 0 stanie zdrowia pozwalaj'!cym na zatrudnienie na okreslonym 
stanowisku, 
12)oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacyj nych. 

VI. lone informacje: 

Osoby, kt6re zamierzaj,! skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorz'!dowych s,! obowi'lZane do zlozenia wraz z dokumental11i kopii dokul11entu 
potwierdzaj,!cego niepelnosprawnose. 

Kserokopie dokument6w aplikacyj nych, 0 kt6rych l110wa w dziale Y pkt 4) do 8) powinny bye 
poswiadczone przez kandydata za zgodnose z oryginalem. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne: li st motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny 
bye opatrzone klauzul,r "Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbydnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawll 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Oz.U.2018.1000) oraz ustawll z dnia 
21 li stopada 2008 roku 0 pracownikach samorzlldowych (Oz.U.2018.1260) i wlasnorycznYI11 
podpisem. 

VII. Termin i miejsce skladania dokumentow: 

Termin skladania dokument6w: od 27 wrzesnia 2018 do 08 pazdziernika 2018 roku do 
godz.12.00 

Miejsce skladania dokument6w: Urzljd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, pokoj N r 4. 

Ookul11enty aplikacyjne nalezy skladae osobiscie lub za posrednictwem poczty wy1llcznie w forl11ie 
pisemnej w zamkniytej kopercie z dopiskiel11: "Nabor na stanowisko: Radca prawny" 

Aplikacje, kt6re wplynll do Urzydu po wyzej okrdlonym terminie nie bydll rozpatrywane. 

lnformacja 0 wynikach naboru bydzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji 
Publicznej Urzydu Gminy Baboszewo www.bip.gl11inababoszewo.pl oraz na tablicy inforl11acyjnej 
Urzydu Gl11iny Baboszewo. 

KOMTSJA powolana przez W6jta Gminy Baboszewo dziala dwuetapowo: 

I etap - zapoznanie siy z dokumentami zlozonymi przez kandydat6w, ustalenie czy zostaly 
spelnione kryteria okreslone w ogloszeniu 0 naborze oraz ustalenie listy kandydat6w 
dopuszczonych do drugiego etapu postypowania 

II etap - przeprowadzenie roZI11OWY kwalifikacyjnej z kandydatal11i do pracy 

Kandydaci spelniajllcy wYl11agania forl11alne zostanll powiadol11ieni e-l11ailel11 lub telefonicznie 
o telminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wylonionym w drodze naboru kandydatel11 do pracy zostanie zawarta Ul110wa 0 pracy. 

mgl" Tomas?; Sobecki . 


