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Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
NACZELNIK WYDZIAŁU 

SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNOŚCI
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z 
praw  publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
d) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia,
g) staż pracy wynoszący co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 2 letni staż pracy
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych 
jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostek organizacyjnych, 
urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach 
budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 
zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek 
administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) znajomość przepisów prawnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania organów admini-
stracji publicznej, obronności kraju, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, zamó-
wień publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego,
c) znajomość języka obcego zachodnioeuropejskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
f) odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność i zdyscyplinowanie.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór i koordynacja nad stanowiskami pracy ds. ewidencji ludności,  dowodów osobistych 
i obrony cywilnej,
b) udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych i zabaw,
c) wykonywanie zadań nałożonych na miasto i gminę ustawą o zgromadzeniach oraz ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych,
d) prowadzenie spraw dotyczących terenowych i zakładowych ochotniczych straży pożarnych 
oraz wykonywanie zadań z zakresu p. poż. wynikających z przepisów szczególnych,
e) współpraca z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, 
f) realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Urzę-
du Stanu Cywilnego,
g) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa pu-
blicznego i porządku,
h) koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zjawisk patologii społecznej,
i) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji przedpoborowych,
j) udział w organizowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,
k) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
l) współdziałanie z jednostkami wojskowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w sprawach 
gospodarki zasobami wojskowymi,
m) realizacja wykonawstwa zadań na rzecz sił zbrojnych w zakresie prowadzenia akcji kuriersko 
– posłańczej, przewozu żołnierzy rezerwy i innych osób powołanych do czynnej służby wojsko-
wej,
n) nakładanie obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
o) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy niezbędnych dla pracy 
urzędu wg ustaleń wojewody w tym zakresie,
p) przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków od obywateli,
q) prowadzenie kancelarii tajnej urzędu,
r) kontrola zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obo-
wiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cy-
wilnymi,
s) realizacja zadań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w za-
kresie  dotyczącym Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronności zgodnie z prawem zamówień 
publicznych i we współpracy z komisją przetargową.
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy i życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie, staż pracy oraz posia-
dane kwalifikacje i umiejętności,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na kierowni-
czym stanowisku urzędniczym,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o posiada-
niu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Sekre-
tariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pok. 19) lub pocztą na adres 
Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko naczelnika SOB” w terminie do dnia 
18 marca 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej /www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegóło-
we CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
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Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 

31)
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce

nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr  261, poz. 2603 z późn.zm.),

wywieszony został
wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprze-

targowym położonego w Ostrzeszowie przy ul. Kolejowej 29/4.

Przedmiotowy lokal jest zamieszkały przez najemcę.
Informacja – UMiG, pok. 26,  tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INż. STANISŁAW WABNIC

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność 
do czynności prawnych oraz korzystanie w 
pełni z praw  publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na kierowniczym stanowisku urzędni-
czym,
d) wykształcenie wyższe o profilu admini-
stracyjnym lub prawniczym,
e) niekaralność za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia,
g) co najmniej 10 letni staż pracy w urzę-
dzie stanu cywilnego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) znajomość przepisów prawnych w za-
kresie dotyczącym urzędu stanu cywil-
nego, kodeksu postępowania administra-
cyjnego, ochrony danych osobowych i 
informacji niejawnych,
c) znajomość funkcjonowania administra-
cji samorządowej, 
d)znajomość języka obcego zachodnioeu-
ropejskiego w stopniu co najmniej podsta-
wowym,
e) odporność na stres, komunikatywność, dys-
pozycyjność, rzetelność i zdyscyplinowanie.

3. Zakres wykonywanych zadań na sta-
nowisku:
a) sporządzanie dokumentów na podsta-
wie ksiąg oraz aktów stanu cywilnego,

b) przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu 
dziecka, nadania dziecku nazwiska   matki, 
zmianie imienia dziecka, o wstąpieniu w 
związek małżeński, o powrocie do nazwi-
ska noszonego przed zawarciem małżeń-
stwa (od osób rozwiedzionych),
c) odtwarzanie treści aktów stanu cywil-
nego, prostowanie w nich oczywistych 
błędów pisarskich, uzupełnianie ich treści, 
wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu 
cywilnego sporządzonych za granicą,
d) wydawanie zaświadczeń o zdolności 
prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 
oraz o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa,
e) organizowanie uroczystości okoliczno-
ściowych w zakresie działalności Urzędu 
Stanu Cywilnego, w tym w szczególności  
uroczystości zawarcia związku małżeńskie-
go oraz jubileuszu pożycia małżeńskiego.

4.Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy i życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c)kserokopie dokumentów, potwierdzają-
cych wymagane wykształcenie, staż pracy 
oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie oraz 
o posiadaniu pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych i korzystaniu w pełni z praw 
publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętej kopercie 
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 
31 (pok. 19) lub pocztą na adres Urzędu 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stano-
wisko kierownika USC” w terminie do 
dnia 18 marca 2008 r. Aplikacje, które 
wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczana na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej                  
/www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.
pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
kwestionariusz osobowy, list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodo-
wej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach sa-
morządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 
1593 z późniejszymi zmianami)”.
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3. Zakres wykonywanych zadań na sta-
nowisku:
a)  rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
b)  sporządzanie dokumentów na podsta-
wie ksiąg oraz aktów stanu cywilnego,
c) przyjmowanie oświadczeń: o uznaniu 
dziecka, nadania dziecku nazwiska męża 
matki, zmianie imienia dziecka, o wstąpie-
niu w związek małżeński, o powrocie do 
nazwiska noszonego przed zawarciem mał-
żeństwa (od osób rozwiedzionych),
d) wydawanie zaświadczeń o braku okolicz-
ności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) przygotowywanie wniosków o nadanie 
medali „za długoletnie pożycie małżeń-
skie”,
f) organizowanie uroczystości okoliczno-
ściowych w zakresie działalności  Urzędu 
Stanu Cywilnego, w tym w szczególności  
uroczystości zawarcia związku małżeńskie-
go oraz jubileuszu pożycia małżeńskiego.

4.Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy i życiorys 
(CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów, potwierdzają-
cych wymagane wykształcenie, staż pracy 
oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do zatrudnienia na kie-
rowniczym stanowisku urzędniczym,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie oraz o po-
siadaniu pełnej zdolności do czynności praw-
nych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyj-
ne należy składać w zamkniętej kopercie 
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 
31 (pok. 19) lub pocztą na adres Urzędu 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na sta-
nowisko zastępcy kierownika USC” w 
terminie do dnia 18 marca 2008 r. Apli-
kacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatry-
wane.

Informacja o wyniku naboru bę-
dzie umieszczana na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej                   
/www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ 
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
kwestionariusz osobowy, list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodo-
wej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 22.03.1999  o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
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Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończony 18 rok życia i pełna zdol-
ność do czynności prawnych oraz korzy-
stanie w pełni z praw  publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na kierowniczym stanowisku urzędni-
czym,
d) wykształcenie wyższe o profilu admini-
stracyjnym,
e)niekaralność za przestępstwo popełnio-
ne umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia,
g) staż pracy wynoszący co najmniej 5 lat, 
w tym co najmniej 2 letni staż pracy
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie 
marszałkowskim, wojewódzkich samorzą-
dowych jednostkach organizacyjnych, 
starostwie powiatowym, powiatowych 
jednostek organizacyjnych, urzędzie gmi-
ny, w jednostkach pomocniczych gminy 
oraz w gminnych jednostkach i zakładach 
budżetowych, biurach (ich odpowiedni-
kach) związków jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz zakładów budżetowych 
utworzonych przez te związki, biurach 
(ich odpowiednikach) jednostek admini-
stracyjnych jednostek samorządu teryto-
rialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem sta-
nowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wy-
jątkiem stanowisk pomocniczych i obsłu-
gi, lub
- na kierowniczych stanowiskach pań-
stwowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) znajomość przepisów prawnych w 
zakresie dotyczącym urzędu stanu cywil-
nego, kodeksu postępowania administra-
cyjnego, ochrony danych osobowych i 
informacji niejawnych,
c) znajomość funkcjonowania administra-
cji samorządowej, 
d) znajomość języka obcego zachodnio-
europejskiego w stopniu co najmniej pod-
stawowym,
e) odporność na stres, komunikatywność, dys-
pozycyjność, rzetelność i zdyscyplinowanie.
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