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1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gmilty Zapoltce, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określeniestanowiska: ds. inwestycji i remontów.
3

. Określenie wymagań zwtązanych ze stanowiskiem

1

) wymagania niezbędne:

:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolnośćdo czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocrrym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie:
- średnie techniczne,
- preferowane wyzsze I stopnia lub przewyższającewyłącznie z nizej wymiellionego zakresu:

.
.
e

teclrniczne (budowlane lub pokrewne),

administracyjne
prawnicze,

f) znajomośćprzepisów prawnych z zakresu:
- postępowania administracyjne go,
- prawa budowlanego,
- dróg publiczrrych,
- zamówieri publicznych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
2) wymagania clodatkowe:
a) mile widziarrę doświadczeniew zakresie przygotowania
a takżę p o zyski wani a

śro

dkó w p ozabudż,elo wych,

b) biegła znajomość obsługi komputera,
c) umiejętnośćpracy w zespole,

d) kreatywność w działaniu i clręć do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.
l

i

prowadzenia inwestycjt oraz remontów,

4, Zakres
1)

zadań wykonywanych na stanowisku:

prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, reallzacją i rozliczentem zadań inwestycyjnych

oraz remontowych prowadzonychprzezwząd gminy, przy współudziale inspektora nadzoru,

ż) zatwterdzan|e l uruclramianie inwestycji, w tym:

a) określanie rozmiaru danej inwestycji, wybor w drodze przetargu jednostki projektowej,
załatwianie pozwoleń na wykonanie robót,
b) koordynowanie spraw związanycl7

z ocenąi zatwlerdzaniem projektów technicznyclr,

c) rcgulowanie słuzebnościprzesyłu (przygotowywanie rrmów) urządzeń infrastruktury technicznej, budowanych lub modernizowanych ptzez gminę na terenach niebędących jej własnością,
3,;

realizacja robót. w tym:
a) rł,ykonywanie funkcji inwestora

w stosunku do inwcstycji i remontow podejmowanych na pod-

stawie decyĄt rady gminy i finansowanych z budzetu gnriny,
b) pcłna koordynacj a działań związanych z przeblegtcm robót,

4) czuwanie nad ptzekazantem do uzl.tku

ir-rwestycji t rozll,czenie kosztów wspólnie

z inspektorem

nadzoru, w tym:
a) sprawdzanie kalkulacj i przedkładanych przez wykonawcę,

b) sporządzanie końcowych zcstawień kosztów realtzacji inwestycji i remontów,
c) docl-rodzenie od projektanta

d)

lr-rb

wykonawcy nalcznyclr odszkodowań ltrb kar umownych,

sporządzanie projektow stosownyclr dokumentów

w

sprarvie przekazywania

in,uvestycji

w uzytkowanie, zgodnie zprzepisami ustawy Prawo budowlane,
e) organizowanie t udział w przeglądach gwarancyjnyclr,

5) przygotowywanie zęzwoleń na zajęcie pasa drogowego

l zjazdy z

dróg oraz decyzji ,,lokalizacyj-

nych" wyrażających zgodę na umie szczente urządzeń w pasie drogowym;

6) sporządzanie, składanie, monitorowanie i rczltczante wniosków o pozyskanie środków z funduszy

Unii Europejskiej i innyclr pozabudżetowyclr, atakżę analiza programów i funduszy, z ktorych jest
mozliwo śćpozyskania środków na r eallzaclę przedsięwzięć gmi nnych

7) przygotowywanie

i

;

przeprowadzantę postępowań o rrdzielenie zamówień publicznych prowadzo-

nychprzez gminę, zgodnie z ustawą Prawo zanrówień publicznych;
8) opracowywanie planu przeprowadzanta zamówicń publicznych

w oparciu o propozycje otrzymane

od poszczegolnych stanowisk pracy urzędu i jednostek organizacyjrrych gminy, w tym celu współpraca z referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych,
m. in. w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9) przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do publikacji na stronie interneto-

wej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamowień Publicznych oraz poptzez
U rząd Ofi

cj

alnych Publikacj i Wspólnot Europej skich.

,
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5. Wvtllapane dokutllcIltv:

I) list motywacyjny wraz z życiorysem (CV),
2) kserokopie dokumentów potw

ter dzający clr wym agane

wykształceni e,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2a09 r. Nr

1

15, poz.

97l),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających trkończone kursy i szkolenia,
5) kserokopie świadectw pracy ltrb inne dokumerrty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
6) kserokopia dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego,
7) ośr,viadczenie kandydata

o

posiadarriu pcłrrej zdolnoścido czynnościprawnych oraz korzystaniu

z pełni praw publicznych,
8) ośłviadczerrie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ściganez oskarzenia pr-rblicznego lub unryślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zcirowottrych do wykonywania placy na ww. stanowisku pracy.
6. Do clokumentacji rralezy dołączyć klauzuię o treści: ,,Wytazam zgodę naptzetwarzanię moich cianych

osobowyclr zawartyclr w ofercie pracy clla potrzeb rekrutacji, zgoclnie z ustawą
o ochronie darrych osobowyclr (t. j. Dz.

|] .

z

dnta 29.0tl" I9()] r.

z 2016 r. poz. 92ż)." .

7. Określenie terminu i nriejsca skłaclania clokumcntórv:
1) termin skłaclania dokumentów: cJo 1 sierpnia 201,6r,.clo goclz. l400,

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice. ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

-

sekretariat,

3) dokunrerrty rralezy zIożyc osobiście Lub za pośrcdnictwcm poczty, w zamkniętej kopercie, z dopiskie ln:
,.Nabór na stanowisko ds. irrwestycji i renrontów w Urzędzie Gminy Zapolice"

.

8. Dokumenty, które wpłyną po terminic nie będą rozpatrywane.
9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone rv Biuietynie Infbrnracji Publicznej

Gminy Zapolice oTazna tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Grrrirry Zapollce,

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,
3) wybrany kanclyclat zostalrie zatruclniony rra-podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu
pracy, nie późrriej niz w ciągtl 30 clrri ocl clr'ia zai<ończenta traboru.
10. Wskaźnik zatrudnierria osób nicpcłnosprawnyclr w rniesiącu czerwcLl ż0|6 r., w rozunrieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrttclnianiu osób rriepełnosprawnyclr, przekracza 60ń.
l 1, Warunki pracy:
1) miejsce

wykonywaIria pracy: Urząd Gnriny Zapolice, ul. Plac Strażacki 5,98-161 Zapolice;

ż) obowiązuje 8-godzinna

l]orlrra dobowa

i

przeoiętnic 4O-godzirrna norma tygodniowa czasu pracy

lv przeciętnie pięcioclrriowyn] tl,gocltriu czllsll pracy. Coclziny pracy:
- poniedziałek, od goclz. 800 clo godz. l600,

*al

- wtorek-piątek, od godz.730 do godz.

3) praca

z

1530;

komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń

technicznych i narzędzi informatycznyclr;
4) praca biurowa w siedzibie urzędu grniny związana z bezpośredrrim kontaktem z interesantami, ale wymagająca równieżwyjazdow słuzbowych orazwyjazdów w teren (wizja w terenie, interwencje);
5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeńsocja|nych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmować będzie lozmowę kwalifikacyjną, na ktorej sprawdzona zostanie wiedza
kandydata, m. in. z zaktesu:
- postępowania administracyjne go.
- prawa budowlanego,
- dróg publicznych,

- zamow teń publicznych.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dn. 3 sicrpnia 2016 r.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.
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