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NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

wóit Gminv zapolice

ogła§za nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. inwestycji i remontów

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

2. Określenie stanowiska: ds. inwestycji i remontów,

3. Określenie wymagń związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obyłvatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpeŁni praw publicznych,

c) brak skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskaIżenia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie:

- średnie techniczne,

- preferowane vłyższe I stopnia lub przewyższające wyłącznie z nizej wymienionego zakresu:

o techniczne (budowlane lub pokrewne),

o administracyjne,

o prawnicze,

f) znajomość przepisów prawnych z zabeslt:

- postępowania administracyj nego,

- pfawa budowlanego,

- dróg publicznych,

- zamówień publicznych,

g) stan zdrowiapozwalĄący nazatrudnienie na danym stanowisku,

2) wymagania dodatkowe :

a) mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz remontów,

a takżę pozyskiwania środków pozabudżetowych,

b) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność w dzińariu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jardy.
l



4. Zakręs zadan wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczęnięm zadań inwestycyjnych

oraz remontowych prowadzonychprzezurząd gminy, przy współudziale inspektora nadzoru,

2) zatwterdzanie i uruchamianie inwestycji, w tym:

a) określanie rozmtaru danej inwestycji, wybór w drodze przetugu jednostki projektowej,

załatwianie pozwoleń na wykonanie robót,

b) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,

c) regulowanie służebności przesyłu (przygotowywanie umów) lrządzefi infrastruktury technicz-

nej, budowanych lub modernizowanych przez gminę na terenach niebędących jej własnością,

3) realizacja robót, w tym:

a) wykonywanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na pod-

stawie decyzji rady gminy i finansowanychzbudżetu gminy,

b) pełna koordynacj a działań związanych z przebiegiem robót,

4) czuwanie nad przekazaniem do uzytku inwestycji i rozliczenie kosźów wspólnie z inspektorem

nadzoru, w tym:

a) sprawdzanie kalkul acji przedMadanych przez wykonawcę,

b) sporządzanie końcolvych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

c) dochodzenie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

d) sporządzante projektów stosownych dokumentów w sprawie przekazywania inwestycji

w uźytkowanie, zgodnie zprzepisami ustawy Prawo budowlane,

e) organizowanie i udziŃ w przeglądach gwarancyjnych,

5) przygotowywanie zezwoleń na zĄęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz decyzji ,,Iokalizacyj-

nych" vllr ażających z go dę na umie szc zenie urządzęń w pasie dro govlrym ;

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

Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, atakże ana|iza programów i funduszy, z których jest

mozliwo ść pozyskani a środków na r e alizację prze dsięwzięć gminnych ;

7) przygotowywanie i przeprowadzanię postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzo-

ny ch pi,r zez gminę, z godnie z ustawą Prawo zamów teńpubli cznych;

8) opracowywanie planu przeprowadzania zarlówięipublicznych w oparciu o pfopozycje otrzymane

od poszczególnych stanowisk pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, w tym celu współ-

praca z ręferatami, 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 poprzęz

U r ząd O fi cj alnych Publikacj i Wspo lnot Europej skich.



5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z życiorysem (CV),

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 15, poz. 97I),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolęnia,

5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj ące zatrvdnienie i staż pracy,

6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego.posiadanie obywatelstwa

polskiego,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

z p ełni praw publi czny ch,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniapracy na ww. stanowisku pracy.

6. Do dokumentacji należy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrażam zgodę la ptzetwarzanię moich danych

osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dniaż9"08,1997 r"

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).".

7. Określenie tęrminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 30 wrześni a2016 r., do godz.1400,

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

3) dokumenty należy złożyó osobiście lub zapośrednictwempoczty, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko ds. inwestycji i remontów wUrzędzie Gminy Zapolice".

8, Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9" Dodatkowe informacje :

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapoltce oraz I7a tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice,

2) z przeprowadzonego naboru zo stanie sporządzony protokół,

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym Wmiarze czasu

pracy, nie późniejniz w ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2016 r,, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekracza 6%o,

1 1. WaruŃi pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

2) obowiązuje 8-godzirna norma dobowa i przeciętnie 4)-godzinna norma tygodniowa czasu pracy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pfacy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz. 800 do godz. 1600,
Ą,



- wtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputerem przęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń

te chni czny ch i nar zę dz i informat y czny ch;

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

ale wymagająca równieżvłyjazdów słuzbowych orazwyjazdów w teręn (wizjaw terenie, interwencje);

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Proces rekrutacji obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie wiedza

kandydata, m. in. z zal<resu

- postępowania administracyjnego,

- plawa budowlanego,

- dróg publicznych,

- zanówień publicznych.


