
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STAIIOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Dąbrowa Zielotn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zietoną Pl. T. Kościuszki Nr 31,

42 - 265 Dąbrowa Zielona.

1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. inwesĘcji i gospodarki pnestrzennbj
w Uzędzie Gminy Dąbrowa Zielona lpełny etatl

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. obywatelstwo polskie l zzastrzężenięm art. 1l ust. 2 i 3 ustawy z2l listópada2OO8r.

o pracownikach Samorządowych Dz.U. z2014 r. poz. l202l
2. pełna zdolność do czynności prawnychoruz korzystanie zpełmpraw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przesĘpstwo skarbowe,
4. nieposzlakowanaopinią
5. wykształceniewyższe na kieruŃu budowlanym
6. umiejętność wykorzystywania technik komputerolvych wspomagających

projektowanie konstrŃcj i i procesów budowlany ch orazwspomagaj ących
kierowanie procesami budowlanymi,

7. umiejęfrrość spotzSzania dokumentacji kosźorysolvych oraz obsfuga programów
komputerolvych w tym zakresie.

8, umiejętność przygotowywania umów dot. realizacji robót budowlanych oraz ich
odbiorów,

9. obowirykowość, rzetelnośó, systematyc mość, punktualność,
10. znajomośó przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania

administracyjnego, oruzptzepisów szczegółowych wynikających z zakresu pracy na
starrowisku (m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennlłn, prawo
budowlane, prawo zamówień publicznych)

1 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

3. Wymagania dodatkowe:
l. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy,
2. posiadanie stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicmych w budownictwie w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub/i
instalacyjno-inzynieryjnej i prąmależnośó do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego,

3. znajomość ząadńeń z zakresuinfrastrrrktury informacji przestrzennej,
4. umiejęfurości sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawolvych

aplikacji komputero}yych w szczegóIności Microsoft Office, Open Office;
5. komunikatywność, umiejęhośó pracy w zespole,
6. znajomość regulacji prawnych w zakresie strŃtur i fuŃcjonowania administracji

samorządowej,
7 . zdolnośó podejmowani a decyzji, komunikatywnośó, kreatywnośó, zmysł

organizacyjnn dyspozycyjność, kultura osobista,
8. dobra znajomośó specyfiki Gminy Dąbrowa Zielona.



Zakres zzdańwykonywanych na stanowisku:
1. W zakresie inwesĘcji:

1. przygotowanie i prowadzenie inwesĘcji komunalnychna terenie gmlny

2. zapewnienie wykonania robót budowlanych realizowanych systemem
gospodarczym, poprzez; ustalanie harmonogramu i zakresu prowadzonych robót,

ialrarnńz,aopatrzeniemmateńałowym,zapewnienieodpowiednichtnrzędzii
urz+dzefi niezbędnych do realizacj i planowany ch zadń,

3. koordynowanie wykonawstwa inwestycji gminnych omzząewnienie
prańdłowego przebiegu rcalizacjizadń, sprawdzanie jakości wykonanych robót a

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w polskim budownictwie,

4. vdziałw czynnościach odbioru gotowych obiełtów budowlanych i przekaąrwanie

ich do użytku,
r §. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad atakże

kontrolowani e rczliczęń budowy,
6. tozliczanie ruĘciamateriałów i sporządzanie protokołów wbudowania

materiałów zakupionychptzezgminę do realizacji robót budowlanych i
remontowych,

7. wykonywanie innych czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego a wynikająpe
z przepisów szczególnych

8. opracowywanie kosźorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
9. nadzorowanie wykonawstwa umów po przeprowadzonych przetargach,
10. sprawdzanie fbkhrr, rachunków przejściowych i końcowych przedkładanych ptzez

wykonawców pod względem merytorycznym,
1 1. uczestniczenie w końcowym odbiorzę robót na zadańaph inwestycyjnych,
12. dochodzeńakar umownych od uczestników procesu budowlanego,
13. realizowanie całokszlałtuspraw młiązanychz okresem gwarancji, rękojmi zawńy,
l4.przestłzeganieprzepisówustawzlńryanychzwykonywanymiobowiąZkamiw

szczególności: kodęksu postępowania admiństacyjnego, ustawy prawo zamówień
publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, instrukcj i kancelaryj nej .

2.w zakresie gospodarki komunalnej i spraw pozostałych:
1. prowadzenie spraw zlttązarrychze nlĘciemenergii elekĘcznej wykorzysfianej

do celów komunalnych (oświetlenie ulic, dróg i innych.terenów oraz obiektów)
orazroz|iczanie kosźów ponoszonych na te zńanią

2. koordynacj aptac zitązanychz budową modernizacją i konserwacj ąoraz kontrolą
bieżącego stanu techniczrego gminnych obiektów budowlanych, dróg gminnych,
ulic, mostów i oświetlęniaoraznadzór nad ich eksploatacją

3. prowadzenie ksią_zek budowlanych dla obiektów stanowiących własność mienia
komuna]nego gminy, aw szczególności zapewnienie przeglądów okresowych tych
obiektów w wymaganych prawem terminem,

4. prowadzenie nazewnictwa miejscowości, ulic i placów oraz nrrmeracji porządkowej
nieruchomości,

5. wspófudział w tworzeniu projektów inweĘcyjnych w zakresie ksztahowania
przestrzeń publicanej,

6. prowadzenie postępowń w zakresie sporządzatia zlnianmiejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

7. prowadzenie postępowń zwiryanychze spotządzaniem studium uwarunkowń i
kierunków zagospodarowania przestrzennego,

8. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów dot. planów zagospodarowania
przestrzennego miasta.



5. Wymagane dokumenty.
1. Cv,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zafiudnienie,
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wyksźałcenie orazkwalifikacje

zawodowe,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnychoruzkorzystaniu z pełni praw

publicznych, "

6. oświadczenie kandydata o niekaralnościzaumyślne przestępstwo ścigane zoskarżeńa
publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

ofercie do celów konkursu o treści :
,,Wyrżam zgodę tla przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z lstawąz
dńa 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z ż002 roku, Nr
101, poz. 926 zpóźn.zm.) orazustawąz dńa}1 listopada 2008 roku o pracownikach
samorz@olvych (Dz. U. z20l4 r. poz. 1202)"

6. Pozostałe informacje:
Praca jednozmianowa, w pozycji siedzącej, natzędziapracy - komputer i sprzęt biurowy,
bezpieczne waruŃi pracy na stanowisku, stanowisko pracy znajduje się w siedzibie
Urzędu Gminy, budynek jest przystosowany dla osób z dysfun§cj ąnarządów ruchu,
możliwe wykonywanie pracy poza siedzibąan. pracaw terenię.
W miesiąpupoprzedzającym datę upublicnieńaogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych był niższy niż 6%o.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy ńozyó osobiście w sekretariacie Urzędu

Gminy Dąbrowa Zielona Pl. T. Kościuszki Nr 3l, 42 - 265 Dąbrowa ZieLona lub przesłać

na adres Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. T. Kościuszki Nr 31, 42 - 265 Dąbrowa

Zielona, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,J.{abór na stanowisko ds. inwestycji i
gospodarki przestzennej w Urzędzie Gminy Dąbrowa ZieLona " w terminie do dnia 28

września 2015 roku do godz. 10.00. Decyduje data faktycrurcgo wpły*o ofeĘ do Urzędu.
Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Informacje o wynikach naboru zostaną ńezłłłocznie upowszecńione przęz umieszczenie
na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publiczrej
Urzędu ( bip.dabrowazielona.pl ).
ZŁożotlych dokumentów nie odsyłamy, a nieodebrane po 6 - ciu miesiącach od dnia naboru
podlegaj ą zniszczeniu.

Wójt Gminy Dąbrowa Zięlona
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DąbrowaZielona, dnia ]8września 2015 rolal


