WOJT Gtńlt{Y IAPOL|Ct
pow. iduńskowolski
woj. łódzkie

Zapoltce, dn. 1 sierpnia2016 r.

NAI}OR NA WOLNII STANOWISKO URZEDNICZE

wóit Gminy zarlolice
ogłasz:t nalrór rra wolnc stanowisko urzędniczc:
ds. inlvestyc.ii i remontów
1" Nazwa

i adres jednostki: Urząd Gminy Zapolice. trl. Plac Strazacki 5, 98-1 6I Zapolice,

2. Określeniestanowiska: ds. inwestycji i rcmontów.
3. Określenie wymagań związanyclr ze stanowiskiem:
1

) wymagania niezbędrre:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolnośćdo czynności prawnych oraz korzystarrie zpełni praw prrbli cznych,

c) brak skazania plawornocnym wyrokicn sądu za umyślneprzestępstwo ściganez oskarżenia publicznego

ir"rb

rrmyślne przcstępstwo skarbowc,

d) nieposzlakowana opinia,
c

) wyksztalcenie:
- średnie technicztte,
- preferowane

r
"
.

wyższe I stoprria lub przewyższające wyłącznie z nizej wymienionego zakręsu:

teclrnicznc (buclowlane lub pokrewnc),
administracyjnc
prarłłlicze.

f) znajomośćprzepisów prawnyclr z zakrcsu:
- postępowania adnrinistracyj nego,

- prawa budowiancgo,
- dróg ptrblicznych"
- zamówicń publicznych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrucinienie na clanym stanowisku,
2) wymagarria dodalkowe:
a) mile widziane doświadczeniew zakresie przygotowania
a także p o zy sk i r.vani a środkó w

po

zab tld,żel o wyc

1r,

b) biegła znajomość obsłtrgi komputcra,
c) umiejętnośćpracy w zespole,

d) kreatywność w clziałaniu i chęć clo clalszego dokształcania,

e) prawo jazcly.
l

i

prowadzenia inwestycji oraz retnontów,

4. Zakres

v

zadań wykonywanyclr na stanowisku:

1) prowadzenie spraw zwtązanych z, przygotowaniem, realizacją

i rozliczeniem

zadań inłvestl,cl,jnych

oraz remontowych prowadzonych przez urząd grtriny, przy współudziale inspektora nadzoru,

2) zatwierdzantę t uruclramianie inwestycji, w tym:

a) określanie rozmiarr,r danej inwestycji, wybór w clrodze przetargu jcdnostki projektowej,
załatu,tanie pozwoleń na wykonanie robót,
b) koordynowanie spraw zwtązanych

z

oceną i zatwicrdzatriem projektów technicznych,

c) regulowanie słuzebnościprzesyłu (przygotowywanie umów) lrządzeń infrastruktury technicznej, budowanych lub modernizowanyclr przez gminę na terenach niebędących jej własnością,
3,;

realizacja

1,obót.

w tl ln:

a) wykonywanie

funkcji inwestora w stosunku do inwcstycji i remontow podejmowanyclr na pod-

stawie decyzji rady gminy i finansowanych z budzetr-r gminy.
b) pełna koordynacj a działań związanych z przebiegtem robót,

4) czuwanie nad przekazantem do uzltku inwestycji

i

rozliczcnie kosztów wspólnie z inspektorem

nadzoru, w tym:
a) sprawclzanie kal kul acj i przcdkładanyclr pr zez wykonawcę,

b) sporządzanie końcorvych zestawicń kosztórv rcalizacji inwestycji i remontów,
c) dochodzenie od projektanta lub wykorrawcy naleznych odszkodowań lub kar umownych,

d)

sporządzanie projektow stosownych dokumentów

w

sprawie przekazywania inwestycji

w uzytkowanie, zgodnte z przepisanri ustawy Prawo budor,vlane,
e) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnyclr,

5) przygotowywanie zezwoleń na ząęcie pasa drogowcgo

i zlazdy z dróg oraz decyzji

,,1okalizacyj-

ltych" wyrazającyclr zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogowyln;

6) sporządzanie, składanie, monitorowanie i rozliczantc wnioskór,v o pozyskanie środków z funduszy

Unii Europejskiej i innych pozabudżetowyclr, atakże ana|iza programów i ftrnduszy, z których jest
mozliwo śćpozyskania środkow na r ealtzację prze

7) przygotowywanie

i

ds

ięwzi ęć gminnyclr

;

przeprowadzanle postępowari o uclzielcnie zamólvieri publicznych prowadzo-

nychprzezgminę, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publiczrrych;
8) opracowywanie planu przeprowadzaniazamówień

ptrblicznych w oparciu o propozycje otrzymane

od poszczególnych stanowisk pracy urzędu i jednostek organizacyjnyclr gminy, w tym celu współpraca

z rcferŃami, samodzielnymi stanowiskarni pracy i kierownikami jednostek organizacyjnych,

m. in. w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9) przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznyclr do publikacji na stlonie intęrneto-

wej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletyrrie Zalnówieri Publicznych oraz poprzez
U r ząd O fi cj

alnycli Publikacj i Wspolnot Europej skiclr.

/

5. W,vrrragane dokumenty:

z życioryscrrr (CV),

1) list motywacyjny wraz

2) kserokopie doklrrnetrt(lrv potwicrcizającyclr rvymaganc wykształccnie,
3) kwestionariusz osobowy dlaosobyrrbicgającej się o zatruclrrienie (Dz. i,I. z2009 r. Nr 115,poz.97I),
4) kserokopie dokumerrtów potwierclzającyclr ukończone kursy i szkolenia,
5) kserokopie świadcctwpracy lub inne clokumenty potwierdzające zatrudnienie i staz pracy,

6) kscrokopia clowoc]u osobistego lrrb irrncgo dokumentu potwierdzającego posiaclar'ie obywatelstwa
polskiego,

7) oświadczeniekarrdyclata

o

posiaclanitr pełrlej zclolności do czyntrości prawr'ych oraz korzystaniu

z pełni praw pr-lblicznyclł,

8) oświadczenie kanclydata o braku skazania prawonoonym rvyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ściganez oskarzenia plrblicznego irrb urrryślne przcstępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazati zclrorvotnych do wykonywania pracy na \ł,w. stanowisku pracy.

6, Do clokumcntacji nalczy clołączyć kiar"rzulę o lrcści:,,Wyrazam zgodę na przetwarzanie rrroich danyclr
osoborvyclr zawartyclr wo{crcic pracy clla potrzcb rckrutacji, zgoclnic z ustawą z <]nta 29.08.1()97 r.
o oclrronie danych osobouych (t.
7, Określenie tet,tlitrtt

j.Dz.IJ. z2016

r. pclz.922).".

i llliejsca skłaclania clokunrcntów:

1) ternrin składania clokutrrcntów: do 22

sicrpnia 2|JI(l r.,tltl gotlz.

1400.

2) nriejsce składania ciokumcntólv: I,Irzącl Crniny Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Ztlpolice

-

seklctariat,

3) dokumerrty nalczy z_,łożycosobiścic ltrb za pośrcclllictwctn pclczty, w zanrkniętcj kopcroic, z dopiskicrn:
.,Nabór na stanor,visko cls" inwestycji i renrotrtów w Urzęclzic Gminy Zapolice".
8. Dokunenty, ktorc wpłyrrą po tcrnrinic rric będą rozpatrywatre,
9. Dodatkowe inlbrrtracje

:

1) r,vyniki nabclru zostani1 ogłoszonc rv l}iulctl,nic IrTformacji Publicznej Gminy Zapollce orazna tablicy

ogłoszeń r,v siedzibie lJrzędu (irrriny Zapolice,
2'l z przeprowaclzonego riaboru zostanic sporziidzorry protokół.
3) wybrany karrdytlat zostatrie zatruclniotry rra.poclstarvie unrowy o prżtcę, w pełnym wymiarze czźlsu
pracy, nie późrriej niz w ciągu 30 clrri ocl clnia zakończenia naboru.

10. Wsl<aźrrik zatrudnienia osób niepcłnosprawnyclr w nricsiąct-t lipcu 2016 r., w rozurnieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społcczncj oraz zatrLtclniaIriu osób niepcłnosprawnyclr, przel<racza 6Yo.
1

1. Warurrki praoy:

1) miejsce

wykonywania pracy: LJrzącl Cminy Zapolicc,

2) obowiązuje 8-goclzinna norma clobowil

i

r-ll.

l)lac Strazacki 5,98-16I Zapolice;

przcciętllic 40-goclzinna norma tygodniowź} czasll pracy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasll pracy. Goclziny pracy:
- ponieclziałek, ocl goclz, 800 do goclz. 1600,

- wtorek-piątek,

od godz.730 do godz"

1530;

3) praca z komputerem przez co najmniej połowę dobowcgo wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń
technicznych i narzędzi informaty czny ch;

4) praca biurowa w siedzibie urzędu gminy związana z bezpośrednimkontaktem z interesantami,
ale wymagająca równleżwryjazdów słuzbowych oraz wyjazdów w tęren (wizja w terenie, interwencje);
5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fl-rndusz świadczeńsocjalnych;

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

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie wiedza
kandydata, m. in. z zakresu:
- postępowania administracyj nego,
- prawa budowlanego,

- dróg publicznych,
- zamówień publicznych.
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