
  
Zapytanie  o świadczenie  

 usług w zakresie  obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Czeremcha 
 

Wójt Gminy Czeremcha zaprasza do składania ofert  w zakresie  świadczenia usług  
Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Czeremcha. 

 

 I. Do obowiązków radcy prawnego naleŜeć będzie obsługa prawna Urzędu Gminy 
Czeremcha,  a w szczególności: 

1. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, 
2. obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy Czeremcha, 
3. opracowywanie i opiniowanie projektów, umów, porozumień, decyzji, 

postanowień,  
4. wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych,  
5. udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania 

prawa, 
6. występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,  
7. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub 

rozwiązanie stosunku prawnego. 
8. przygotowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych procedur i umów  
9. bieŜące doradztwo prawne  
10. załatwianie innych spraw przewidzianych w ustawie o radcach prawnych  
11. załatwianie innych skomplikowanych pod względem prawnym zagadnień 

 
 
      II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1. wykształcenie wyŜsze prawnicze, 
2. wpis na listę radców prawnych 
3. jest obywatelem polskim, 
4.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 
5. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,  
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,  
8. staŜ pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,      

III. Wymagane dokumenty: 
1. Ŝyciorys (CV), 
2. list motywacyjny, 
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
4. dokument poświadczający wykształcenie wyŜsze / kserokopia dyplomu 

ukończenia studiów wyŜszych prawniczych/, 
5. dokument, stwierdzający wpis na listę radców prawnych, 
6. kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się staŜem pracy. 
7. Proponowana oferta cenowa za świadczone usługi Radcy Prawnego w Urzędzie 

Gminy Czeremcha (  wyraŜona  w kwocie brutto ), 
 
  Wymagane dokumenty naleŜy przesyłać pocztą na adres : Urząd Gminy 
Czeremcha  ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha lub składać osobiście w sekretariacie 
Urzędu w terminie  do  31 grudnia 2010 roku   w zamkniętych kopertach z 
następującą adnotacją: 

 
„Oferta na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej  

w Urzędzie Gminy Czeremcha" 
 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  

 
„Wyra Ŝam 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 ze zmianami)” 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy  
                                                                                            mgr Jerzy Szykuła 


