
wó.lr GłtlNy zApOLlcE
pow. zduńskowolski

woj. łodzkie

ZARZĄDZENIE NR 1 16/2019

WOJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia}7 maja20l9 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zapolice

Na podstawie art, 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. IJ. z 2019 L poz. 506), w związku z art, 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U. z20I8 r. poz, 1260; zm.:Dz.U. z20I8 r. poz:l669)

oraz na podstawie § 2 zŃącznika do ZarządzeniaNr 13212012 Wójta Gminy Zapo|ice z dnia

22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Zapolice, zarządzart, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolnę stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i re-

montów wUrzędzie Gminy Zapolice.

§ 2. Zakres wykonywanychzadń, w;łnagania kwalifikacyjne na stanowisku orazwykaz

dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborze stanowiące zŃączniknr 1 do zaruądze,

nia.

§ 3. Powołuję komisję koŃursową w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko

określonę w § 1, w składzie:

1) Janusz Parada - przewodniczący komisji;

2)Michał Witkowski - członek komisji;

3) Aneta Kubiak - członek komisji.

§ 4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 5. Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokoł.

§ 6. Komisj a dzińa do zakończenia procedury naboru na wolne starrowisko vrzędntcze.

§ 7. Wykonarie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapo\ice.
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Załącznikw I

do zarządzenia w l 1 6 l20l9

Wójta Gminy Zapolice

zdn.27 mĄa2019r.

Wóit Gm,inv Zapolice

ogła§za nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od dn. 1 lipca 2019 r.):

podinspektor ds. inwesĘcji i remontów

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

2. Określenię stanowiska: podinspektor ds. inwestycji i remontów.

3. Określenie wymagń związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zastrzężeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządov\rych (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 1260

ze zm.),

b) pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigarre z oskatżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomość języka polskiego,

f) wykształcenie:

- średnie (preferowane techniczne), lub

, vyższe I stopnia lub przewyższające (preferowane techniczne - budowlane lub pokrewne,

ochrona środowiska, administracja albo prawo),

g) minimum dwuletni staz pracy (dotyczy osób z wyksźałceniem średnim),

h) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- po stępowania administracyjnego,

- prawa budowlanego,

- dróg publicznych,

- zamówień publicznych,

- udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie

środowiska otaz o ocęnach oddziaływania na środowisko,

- pracowników samorządowych,



- samorządu gminnego,

i) stan zdrowia pozwalający nazŃrudnienie na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkowe (poządane):

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji lub remontow albo ochrony

środowiska,

b) mile widziany stażpracy w administracji publicznej,

c) biegła znajomośó obsługi komputera,

c) umiejętnośó pracy w zespole,

d) kreatywność w dziŃaniui chęó do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.

4. Zahes zadaftwykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanychzprzygotowaniem, realizacjąirozliczeniemzadań inwesty-

cyjnych oraz remontowych prowadzonychprzez gminę, przy współudziale inspektora nadzo-

fU,

2) współpracaptzy uruchamianiu inwestycji, w tym:

a) określanie rozmiaru danej inwestycji, wybór w drodze przetargu jednostki projektowej,

zńatwiartię pozwoleń na wykonanie robót,

b) koordynowanie spraw związanych z ocenąi zatvłierdzaniem projektów technicznych,

c) regulowanie służebności przesyłu (przygotowywanie umów) urządzeńinfrastruktury 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

podstawie decyzjt rady gminy i fi nansowany ch z budżetu gminy,

b) pełna koordynacj a dziŃań związany ch z przebiegiem robót ;

4) czuwanie nad przekazaniem do uzytku inwestycji i roz|iczenie kosztów wspólnie z inspekto-

rem nadzoru, w tym:

a) sprawdzanie kalkulacj i przedkładanych ptzez wykonawcę,

b) sporządzanie końco!\rych zestawień kosztów rea|izacji inwestycji i remontów,

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

d) sporządzanie projektów stosownych dokumentów w sprawie przekazywania inwestycji

w użytkowanie, zgodnie zprzepisami ustawy Prawo budowlane,

e) organizowanie i udziń w przeglądach gwarancyjnych;

5) pomoc przy przygotowywaniu zęzwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz

decyzji,,lokalizacyjnych" vłyrńĄących zgodę na umieszczenielrządzęńw pasie drogowym;
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6) pomoc przy sporuądzaniu, składaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków o pozyskanie

środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, atakżę analiza programów

i funduszy, z których jest mozliwość pozyskania środków nareaIizację przedsięwzięć gminnych;

7) utrzymywanie we właściwym stanie gminnych placów zabaw i dokonywanie ich okresowej

kontroli;

8) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wIazzprzeprowadzeniem procedu-

ry administracyjnej w tym zakresie;

9) koordynowanię dziŃafizwiązanychzudziałęm społeczeństwa w ochronie środowiska;

10) udostępnianie informacji publicznej wrazz informacją w zakresie ochrony środowiska;

11) przygotowywanie wytworzonych dokumentów wymagających publikacji w formie elektro-

nicznej oraz zarięszczanię ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice,

w przypadku nięobęcności w pracy informatyka.

5. Wpnagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wykształcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w odrębnym

pliku);

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzającychstażpracy;

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europej-

skiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);

6) oświadczenie kandydatao posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychorazkorzysta_

niu z pełni praw publicznych;

7) oświadczęnie kandydata, żę nię toczy się wobec niego postępowanie kame;

8) oświadczenie kandydata o braku skazania plawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze_

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stano-

wisku pracy;

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, który zarnietza

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U . z 2018 r. poz, 1260 ze zm.);

11) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyć ksero-

kopię dokumentu potwi erdzaj ące go znaj omo ść języka pol ski e go :
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a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczaj ący zdany egzamin z języka polskiego

na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany pruez Państwową Komisję

P o świadcz ania Znajomo ści Języka P o lskie go j ako Obce go,

b) dokument potwierdząący Ńończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane

przez Ministra Sprawiedliwości;

12) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy

dołączyć ich tłumaczenie na jęryk polski dokonanę bezpośrednio przez kandydata, biuro

tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

6. Do dokumentacj inaleĘ dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrazamzgodę naprzetwarzanie moich

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fiz}cznych w związku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)".

7. Określęnie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 1,4 czerwca2019 r., do godz. 1530;

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

- sekretariat;

3) dokumenty należy złożyc osobiście hlb zapośrednictwem operatora pocźowego, w zamknię-

tej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów

w Urzędzie Gminy Zapo|ice" .

8. O dotrzymaniu ww. terminu decyduj ę data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty

złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora

pocztowego.

9. Dodatkowe informacj e :

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice orazna

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

3) wybrany kandydat zostarrie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze

czasu pracy, nie pózniej niżw ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru.



10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2019 r., w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych, nie przelł acza 60ń.

1 1. WaruŃi pracy:

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

ż) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnte 4)-godzinna norma tygodniowa czasu

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

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

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

3) praca z komputeręm ptzęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa

urządzeńtechnicznychinarzędziirrf ormŃycznych;

4) pracabiurowa w siedzibie urzędu gminy, ale wymagająca równieżv,ryjazdów służbowych oraz

wyjazdów w teren (wizja w terenie, interwencje);

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Procęs rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie

wiedzakandydata, m. in. zzakręsl:

- postępowania administracyjnego,

- prawa budowlanego,

- dróg publicznych,

- zamówień publicznych,

- udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych -25 czerwca2019 r.
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Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE informuje się, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy ZapoIice z siedzibą

w Zapolicach, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapoltce.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mńgorzata Galus, tel. (43) 823-19-82 wew. 34,

e-mail : m,galus@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i koŃurencyjnego naboru na wolne stano-

wisko urzędnicze, na które zgłosiŁa/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowtązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy

o pracownikach samorządolvych oraz arL. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w związku z przepisarni:

1) ustawy z dnia26 częrwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracowllikach samorządowych,

a w przypadku doprecyzowaria w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw

obowiązków pracodawcy - równieżw związkuzprzepisami tych aktów.

Pracodawcanie żąda podania innych danych niZ wynikającę zww. przepisów. Gdyby jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzartiabędzie zgodakandydata na

przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeplowadzęnia i udokumentowania otwartego

i koŃurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

(np. organy kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielęnie informacji sektora publicz_

nego w celu ponownego wykorzystaniawyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek

udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa;
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5) użltkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie

zarnieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dgwej.

7. PanilPana dane będą przechowywane przez okres wskazarry w ,,Jednolitym rzeczowym

wykazie akt organów gminy tzwiązkow międzygminnych orazvzędów obsługującychte olgany

i zu,iązki", stanowiącyrn załącznik nr 2 do tozporuądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia I8

stycznia 20II r. w sprawie instrŃcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczovvych wykazów alł oruz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzińania archiwów zakładowych.

Przy czym dokumenty kandydatów niewybranych w naborze będ,ą im odesłane po jego roz-

strzygnięciu za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzartia ich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) zajmąącego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-

twarzanie danych naftLsza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawolyym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzenia naboru, a następnie nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem zprzy,

sługujących uprawnień - jeśli podanie danych waruŃuje ustalenie tych uprawnień.
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