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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE  

UL. CZARNIECKIEGO 17  
73-110 STARGARD  

  
Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego i gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie. 
 
Opis stanowiska: 
1. Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego i jednostkami gminy (w tym spółkami) w zakresie 

nadzoru nad realizacją usług o charakterze użyteczności publicznej (m.in. dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków, dostarczanie energii cieplnej, odbiór i zagospodarowanie odpadów itp.) oraz 
realizacją zadań własnych gminy powierzonych spółkom, w szczególności: 
1) zakresu i jakości realizacji usług komunalnych i zadań, 
2) analizy ekonomiczno-finansowej (w tym: taryf i cenników, rekompensat i dopłat, zamówień 

publicznych), 
3) inwestycji. 

2. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz nadzoru nad 
działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. 

3. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji przez miasto zadań organizatora publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze miasta oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły z miastem 
porozumienie, w szczególności w zakresie planowania, organizowania i zarzadzania publicznym 
transportem zbiorowym, w szczególności: 
1) określenia sieci komunikacyjnej, przystanków, zintegrowanego centrum przesiadkowego; 
2) oceny i prognozy potrzeb przewozowych, określenia standardów usług przewozowych z 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; 
3) powierzenia zadań operatora publicznego transportu zbiorowego, w szczególności przygotowania 

projektu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz na 
zadania z tym związane; nadzorowanie realizacji umów; 

4) planowania i dysponowania środkami budżetowymi na realizację zadań, rozliczenie 
i sprawozdawczość; 

5) planowania i realizacji inwestycji, w szczególności z wykorzystaniem środków zewnętrznych; 
6) analizy ekonomiczno-finansowej (w tym: taryf i cenników, rekompensat i dopłat); 
7) bieżąca weryfikacja i przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie: ustalania opłat za 

przewóz (w tym uprawnień do przejazdów ulgowych), regulujących korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych i innych oraz nadzorowanie ich realizacji, 

8) zorganizowanie, zapewnienie funkcjonowania i nadzorowanie zintegrowanego centrum 
przesiadkowego oraz systemu informacji pasażerskiej, 

9) utrzymania i udostępniania infrastruktury miejskiej niezbędnej do realizacji zadań w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego; 

10) realizacji i rozliczenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, powierzonych miastu 
przez inne jednostki samorządu terytorialnego (rozliczanie porozumień międzygminnych), 

11) prowadzenie postępowań w sprawach organu pełniącego rolę Organizatora publicznego transportu 
zbiorowego. 

4. Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego i jednostkami gminy (w tym spółkami) oraz nadzór 
merytoryczny nad realizacją zadań gminy, o których mowa w ust. 3 w odniesieniu do działań miasta, 
takich jak rozwój sieci dróg rowerowych, parkingów P&R oraz komunikacji w ramach 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

5. Prowadzenie spraw administracyjno-kancelaryjnych wydziału, w tym w szczególności: 
1) zarządzanie dokumentacją, monitorowanie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

(w tym obsługa systemów elektronicznego obiegu informacji); 



2) gromadzenie, przetwarzanie i uaktualnianie zbiorów aktów prawnych dotyczących wydziału; 
3) prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania: 
4) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień; 
5) prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi 

powierzonymi wydziałowi. 
 
 
Wymagania konieczne:  
 

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
2) 3 lata stażu pracy,  
3) znajomość przepisów obowiązujących ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach 

publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
Prawo zamówień publicznych,  kpa, 

4) bardzo dobra obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, 
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6) znajomość zagadnień związanych z realizacja projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych 
 

Wymagania preferowane: 
1) dobre umiejętności komunikacji interpersonalnej, 
2) kreatywność, samodzielność, umiejętność nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy, 
3)    prawo jazdy kategorii B. 
 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 
-  dyspozycyjność, 
- praca przy monitorze, 
- częste kontakty z klientami zewnętrznymi, 
- sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r.. wyniósł 2,91% 

 
Wymagane dokumenty:  
 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia ),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych   (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 05.02.2018 r.  
( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie )  
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. 
publicznego transportu zbiorowego i gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie. 
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-50-61, 578-38-87  



 
 


