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:

1, Nazwa i adres jednostki: Urząd Gmirry Zapo|tce, ul, Plac Strazacki 5, 98-161 Zapoltce.

2. Określeniestanowiska: ds. inwestycji i remontów.
3. Określenie wymagań zwlązanyclr ze stanowiskicnr:
1) wymagania niezbęclne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolnośćdo czynności prawnych oruz korzystanie z pełni praw publi cznych,

c) brak skazania pfawonocnyrn rvyrokiem sąclu za umyślne przcstępstwo ścigane z oskarzęnia publicznego lub unryślne przestępstwo skarbowc,

d) nieposzlakowana opitria,

e) wykształcenie:
- średrrie techrricznc,
- prclerowanc wyzszc I stopnia lub przewyższające w)rłągznic z nizej wynrienionego zakresu:

c
.
.

tcchnicznc (buclow-lanc lub pokrewnc),
administracy,jne,

prawtticzc,

f) zrrajorlość przcpisów prawnyclr z zakresu:
- postępowania acllrrinistracyj ne go,
- pra\,va buclowiatrcgcl,

- dróg publicznych,
- zarrrówicń publicznych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na clanym stanowisku,
2) wymagarria dodatkowc:
a) mile widzianc doświadczenie w zakrcsie przygotowania
a takżę p ozy

s

k

i

wa

n

i

a środ kó w

po

zabudżetowy ch,

b) biegła znajonrośó obsłrrgi komputera,
c) umiejętnośćpracy w zcspole,

d) kreatywtrośćrv ciziałarriu i chęć do clalszcgo dokształcania,
e) prarvo .jazdy.
l

i

prowadzenia inwestycjl oraz remontów,

4. Zakres zadań wykonywanyclr na stanowisku:
1)

Prowadzcnie spraw związanych z ptzygol<lwalrict-ll, rcalizacją

l

rozltczcnicrn zadań inwcstycyjnych

oraz remontowych prowadzonychprzezu;Lząd gminy, przy r,vspółudziale inspektora nadzoru,
2) zatwlerdzanle

uruchamianie inwestycji, w tym:

I

a) okreŚlanie rozmiaru danej inwestycji, wybór w drodze przetargu jednostki projektowej,
załatwianie pozwolcń na wykonanie robót,
b) koorclyrrowanie spraw zwtą,zanych

c)

re

z

occną t z,aLwlerdzatlicm projektów technicznyclr,

gulowanie słuzebnościprzesyłu (przygotowyr,vanic rrrr'ów) urządzcń irrlrastrrrktury tcchnicz-

lrej, budowanych lub modernizowanyclr przez gminę na tęrcnach niebęclących jej własnością,
3) realizacja robót, w tynr:
a) wykonywanie

funkcji inwestora w stosunku do inwcstycji i rcmorrtól,v podejmowanyclr na pod-

stawie decyzji racly grniny i ltnansołvanych z budzctu gminy,
b) pełna koordynacj a dzlałań związanych

4) czuwanie

nac1

z przebtcglcnr robót,

przekazaniem do trżytktr inwcstycji

i

rozltczcnie kosztór,v wspólnie z inspektorem

lradzoru, w tym:
a) sprawdzanie kalkulacji przcdkładanych pTzcz wykonawcę,
b) sporządzanie końcowyclr zestawicń kosztów realizacji irlwcstycji i remontów,
c) dochodzenie ocl projektanta lub wykorrawcy llalcżnyclr oclszkodowań lub kar umownyclr,

d)

sporządzanie projektów stosor,vnyclr clokumcntów

w

sprawic przckazywania inwestycji

w użytkolvanie, zgoclnie z przepisanri ustar,ł1, Prawo btldolvlane,
c) organizowanie

l udział w przeglądaclr gwarancyjnych,

5) plzygotowywanie zęzwoleń na zajęcie pasa drogowego

i Ąazdy z drogoruz decyĄi,,1okalizacyj-

nych" wytażalących zgodę na umieszczenie urządzeti w pasie drogowym;

6) sporuądzanie, składanic, nronitorowanic

i

rozliczanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy

Unii Europejskiej i innych pozabudżetowyclr, atakżc analiza programów i funcluszy, z których jest
mozliwość pozyskania śroclków na rcalizację prze dsięwzięć gminnyclr;
7) przygotowywanie

i

przeprowadzanię postępor,vań o rrclzicienie zamówieri publicznyclr prowadzo-

nych przezgminę, zgodnie z ustawą Prar,vo zamówień publicznych;
8) opracowywanie planu przcprowadzanja zamówicli publicznych

w oparciu o propozycje otrzymane

od poszczegolnych stanowisk placy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, w tym celu współpraca z ręfęratami, samodzielnymi stanowiskanri pracy i kierownikami jednogtek organizacyjnych,
m. in. w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9) przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do prrblikacji na stronie interneto-

wej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletyrlie Zamówieri Publicznych oraz poprzęz
U

rząd Ofi

cj

alnych Publikacj i Wspólnot Europej skiclr.

5. Wymagane dokurnetlty:

1) list motywacyjny wraz

z życiorysem (CV),

2) kserokopie dokunretltów potwicrclzających wymaganc wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz,IJ. z2009 r. Nr

1

15,

poz. 97l),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukotiozone kursy i szkolenia,
5) kserokopie świadeclw pracy lub inne dokurnenty potwierdzające zatrudnienie i staz pracy.
6) kserokopia dowoclir osobistego lub innego dokutncntu potwierclzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego,
7) oświadczeniekandyclata

o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynnościprawnych oraz

korzystatritt

z pełni praw ptrblicznyclr,

8) oświadczenie kanciyclata o braku skazatria prawolllocllyrn wyrokicm sądu za trmyślneprzestępstwo
ściganoz oskarzcnia publiczncgo lub umyślllc przcstępstwo skarbowc,
9) oświadczenic o braku plzcciwwska:l,ań zclrorvotnych clo wykolrywania placy na ww. stanor,visku placy.
6. Do dokr-lmentacji rralczy dołączyc klauzulę o treśoi:,,Wyrazam zgodę naprzetwarzanie moich darrych

osobowych zar.vartych wofercie pracy dla potrzcb rckrutacji, zgodnie z ustawą
o ochronie danyclr osobowych (t. j.

Dz.U. z2016

T.

z

dnia29.08.1997

r.

poz.922).".

7. Okrcślcnic tcrnrinu i nricjsca skłaclania clokunrclitów:
1) tcrrnin skłaclar'ia c]okLlmerrtów: drr 9 rt,r,ześnilr żt}16 r., tltl gotlz. 1400,

2) miejscc skłaclania clokumcntów: Urzącl Gmirry Zapolice, rr1. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

-

sekretariat,

3) dokumenty nalczy złożycosobiścic lub za pośreclrrictwcnr poczty, w zamkniętej kopcrcie, z clopiskicnr:
,,Nabór na stalrowisko cls. irrwcstycji i remontów w lJrzęclzie GnTiny Zapo\l,ce".
[l,

Dokuncnty, którc wpłyrią po tcrnrinic nic bęclą rozpatrywanc.

9. Doclatkor,vo inlbrrnac jc

i) wyniki

:

naboru zostaną ogłoszonc w l}ir:lo1yrric Irrlbrnracji Pttblicznej (irnir'y Zapolice orazna tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gnlilly Z,apolice,

2) z przeprowaclzoncgo naboru zostanic sporząclzony protokół,
3) wybrany i<anclyclat zostanie zatrućlniony rra .poclstar,vic ttllrowy o prźlcę. w pełnym wymiarze czasu
pracy, nie późnicj niż r,v ciągu 30 clni ocl c]nia zakończcnia naboru.

10. Wskaźllil< zatrLrclnicnia osób nicpcłrrosprawnyclr lv tnicsiąct_r lipcu 20I6 r., w rozurnieniu przepisów
o rehabilitacji zar,voclovvcj i społcczncj oraz zatrLtclniatlil; osób niepcłnosprawnyclr, przel<racza 6"ń.
1

1. Warurrki pracy:

1) rrriejsce wykorryrvania pracy: IJrząd GnTirry

2)

obowiązrrje tl-goclzillna nornra clobowa

i

Zapolice, ul. Piac Strazacki 5, 98-161 Zapoltce;

przcoięlnic 4C)-goclzit,ttltt trorma tygoclniowa czasLl pracy

w przcciętnie pięcioclniolvyll tygodnirr czasll pracy. Goclziny plaoy:
- porrieciziałek, od goclz. 800 c1o gor-lz. l600,

- wtorek-piątek,

od godz.

730

do godz.

1530;

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

4) praca biurowa w siedzibie urzędu gminy związana z bezpośrednim kontaktem z

interesantami,

ale łvymagająca równteż wyjazdów słuzbowych oraz wyjazdów w teren (wiĄa w terenie, interwencje);
5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świaclczeń socjalnych;
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 administracyjnego,
- prawa budowlanego,

- dróg publicznych,
- zamówień publicznych.
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