
Urza_d Gtnmy
w Ostr6wku

O«tr6wek

naborze na wolne stanowisko pracy

Wojt Gminy Ostrowek
oglasza otwarty i konkurencyjny nabor na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa i adres jednostki

Urzajd Gminy w Ostr6wku
98-311 Ostrowek 115

2. Okreslenie stanowiska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

3. Warunki pracy na stanowisku

1. zatrudnienie - w pelnym wymiarze czasu pracy,
2. praca z komputerem, obshiga urzq.dzen technicznych i narz^dzi informatycznych;
3. przewazajaj^pozycjq. pracy jest praca siedzajca
4. budynek nie jest dostosowany dla osob poruszaja^cych si? na wozkach inwalidzkich.
5. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporzajdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 marca

2009r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorzq.dowych (Dz.U. Nr 50, poz.
398 z pozn. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracownikow urzejdu gminy w
Ostrowku,

6. zatrudnienie od 1 styc/nia 2016r.

4. Wymagania niezbedne (formalne):
1) spelnianie wymagan z art.6 ustawy o pracownikach samorza^dowych okreslanych dla

stanowisk urz^dniczych, tj.:
-jest obywatelem polskim,
- posiada pelnq. zdolnos^ do czynno^ci prawnych oraz korzysta w pehii z praw

publicznych
- posiada stan zdrowia pozwalajajcy na zatrudnienie na w/w stanowisku
- nie byla prawomocnie skazana za przest^pstwo umyslne scigane z oskarzenia
publicznego lub umys'lne przest^pstwo skarbowe,

2 ) posiada wyksztalcenie wy^sze techniczne (preferowane kierunki architektura,
budownictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna i lokalowa lub podobne)
albo wyzsze administracyjne;

3) staz pracy - minimum 1 rok w administracji publicznej lub innym podmiocie przy
wykonywaniu prac biurowych,

5. Wymagania dodatkowe (b^dqce przedmiotem oceny):
Znajomosc przepisow prawa, w szczegolnosci z zakresu prawa budowlanego, prawa
zamowieh publicznych, Kodeksu post^powania administracyjnego, ustawy o samorzadzie
gminnym, ustawy o pracownikach samorza^dowych, prawa energetycznego, gospodarki
nieruchomosciami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, instrukcji kancelaryjnej:
2) kreatywnosc", umiej?tno^c nawiazywania wspotpracy, dobra organizacja pracy,



3) dobra umiejejnosc obslugi komputera,
4) dyspozycyjnosc.
5) posiadanie wyksztaicema wyzszego magisterskiego
6) doswiadczenie zawodowe pracy w urze^dzie (preferowane doswiadczenie na stanowisku

podobnym) potwierdzone s"wiadectwami pracy, referencjami.
7) zdolnos"6 rozwiazywania problemow.

3. Zakres czynnosci wykonywanych na stanowisku pracy
1. w zakresie planowania przestrzennego:
a/ prowadzenie post^powania w sprawie sporzadzania studium uwarunkowari i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy,
b/ prowadzenie postejjowania w sprawie do sporzadzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, okreSlenia granic obszaru obj^tego planem, przedmiotu i
zakresujego ustalen,

c/ wydawanie wypisow i wyrysow z planu,
d/ przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
f/ wydawanie zaswiadczen o przeznaczeniu dziatek w planie zagospodarowania

przestrzennego,
2. wydawanie postanowienia o zgodnosci proponowanego podzialu nieruchomosci z

ustaleniami planu miejscowego,
3. przygotowywanie kalkulacji cen na wynajem lokali komunalnych,
4. zarzajdzanie obiektami budowlanymi stanowia^cymi wlasnosc lub wspolwlasnosc organow

samorzqdu terytorialnego,
5. przygotowywanie projektow umow na wynajem lokali komunalnych,
6. prowadzenie ewidencji budynkow komunalnych gminy,
7. prowadzenie ksi^g obiektow budowlanych dla budynkow stanowiacych w^asnosc gminy

oraz przeprowadzanie okresowych badan technicznych wymaganych przepisami prawa,
8. rozliczanie zuzycia energii elektrycznej w obiektach gminnych oraz prowadzenie rejestru

zuzycia energii elektrycznej oswietlenia ulicznego,
9. prowadzenie caJoksztattu spraw zwiazanych z przygotowaniem, zlecaniem i realizacjq.

inwestycji i remontow oswiatowych, przy zachowaniu procedur przewidzianych ustawa^
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego,

10. koordynowanie, organizowanie 1 dokumentowanie zamowien publicznych w zakresie
inwestycji i remontow oswiatowych,

11. przygotowanie realizacji inwestycji i remontow oswiatowych pod wzgledem formalno
prawnym:

a/ przygotowanie dokumentow do rozpocz^cia zadania inwestycyjnego,
b/ wybor dostawcy/wykonawcy w trybie okreslonym ustawa^ Prawo zamowien publicznych,
c/ przygotowanie projektu umowy z dostawca/wykonawca^
d/ uzgadnianie z wykonawca^ harmonogramu robot,
12. czuwanie nad wtasciwym przebiegiem realizacji inwestycji i remontow oswiatowych

prowadzonych systemem zleconym:
a/ kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z projektem, kosztorysem oraz zawarta^

umowa^
b/ kontrolowanie jakosci wykonywanych robot z obowiazuja^cymi normami prawnymi i

przepisami techniczno budowlanymi,
c/ wspolpraca z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru,
13. czuwanie nad wlasciwym zakohczeniem i rozliczeniem prowadzonych inwestycji i

remontow oswiatowych, a w szczegolnos"ci:



a/ rozliczanie inwestycji pod wzgledem rzeczowym,
b/ sprawdzanie kompletnos"ci przedstawionych przez wykonawc^ dokumentow,
c/ uczestniczenie w przekazaniu inwestycji do odbioru koncowego,
14. sporzajdzanie sprawozdari z realizacji inwestycji,
15. zaopatrzenie kotlowni urzedu gminy w paliwo state,
16. rozliczanie z kart drogowych traktorzystow,
17. sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i pomnikami,
18. sporzajdzanie faktur za wykonane uslugi,
19. prowadzenie rejestru sprzedazy towar6w i uslug w zakresie czynsz6w, dzierzaw i usJug

wynikajajcych z zajmowanego stanowiska pracy,
20. rozliczanie odbiorcow z dostarczonej energii cieplnej,
21. prowadzenie caloksztahu spraw zwiazanych z ochrona^ zabytkow i opieka_ nad zabytkami,
22. opracowywanie danych do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki

Warty,

4. Informacja dotyczqca wskaznika zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w
jednostce w miesiqcu poprzedzajqcym ogloszenie naboru:

Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzedzie w miesi^cu pazdzierniku b.r.
wyni6sl ponad 6 % w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) zyciorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie ^wiadectw pracy,
e) kserokopie dokumentow po^wiadczaj^cych wyksztalcenie (dyplom lub
zaswiadczenie),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnos"ciach,
g) o^wiadczenie o niekaralnos'ci za przest^pstwa popelnione umyslnie ^cigane z
oskarzenia publicznego lub za umyslne przest^pstwo skarbowe (w przypadku
zatrudnienia nalezy przedlozyc zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
h) oswiadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na
w/w stanowisku.

6. Kserokopie dokumentow aplikacyjnych, o ktorych mowa w punkcie 5 lit . d, e, f -
powinny bye poswiadczone przez kandydata za zgodnos"c" z oryginalem.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV (z
uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu pracy zawodowej), powinny bye opatrzone klauzula^
"Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercic pracy dla
potrzeb niezb^dnych do realizacjiprocesu rekrutacji zgadnie z ustawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pozn. zm.) oraz
ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. o prucownikach samorzqdowych (Dz. U.z 2014r.
poz. 1202).".

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w zaklejonych kopertach w sekretariacie
Urzedu Gminy w Ostrowku lub przeslac poczta^na adres: Urzajd Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko



Inspektor ds. gospodarki komunalnej" - w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r.
dogodz. 15°°.
Aplikacje, ktore wptyna_. do Urzedu po wyzej okreSlonym terminie nie bejda^, rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru betizie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Ostrowek (www.ostrowek.bip.gmina.pl) oraz na tablicy
informacyjnej Urz^du Gminy w Ostrowku.


