
Urząd Gminy w Tamowie Opolskim
ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

WOJT GMINY TARNOW OPOLSKI
OGŁASZA NABOR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZEDNICZE

inspektor - stanowisko ds. remontów i inwesĘcji

(określenie stanowiska urzędniczego)

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji

I. Wvmagania niezbedne.

1. Wyksźałcenie Wższe: budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna
lub podobne.

2. Trzy lata stżu pracy.
3. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z peŁni praw

publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

il. wvmagania dodatkowe.

l. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
2. Znajomośó przepisów:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- ustawy Prawo budowlane

- ustawy o zamówieniach publicznych.

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczorych wykazów akt oraz instrŃcji w sprawie organizacji
i zakresu dzińania archiwów zakładowych.

3. Samodzielnośó w działaniu.
4. Sumiennośó, terminowość i rzetelność, dobra organtzaĄa czasu pracy.
5. Zdolnośc analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.
6. Znajomośó topografii Gminy Tarnów Opolski.
7. Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego

oprogramowania narzędziowego : Micfosoft oFFice (Word, Excel).
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ilI. zakres zadań wvkonywanvch na stanowisku.

1. Przygotowanie, realizacja i rozliczarie zadań inwestycyjnych i remontowych
wynikającychzbudZętu gminy w tym:
a) przygotowywanie propozycji w zakresie zadń inwestycyjnych gminy,
b) zlecanie opracowań dokumentacji projektowych w związku z realizacja zadań

inwestycyjnych,
koordynowanie i nadzór nad przeprowadzanymi inwestycjami gminnymi,
przygotowywanie projektów umów w zakresię inwestycji i remontów,
uzyskiwanie decyzji na pozwolenie budowlane oraz innych pozwoleń
niezbędnych w procesach inwestycyj nych,
dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku
z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych włącznie ze zgłaszaniem
organom nadzoru budowlanego o zakończeniu robót ,

dochodzenie kar umownych od uczestników procesu budowlanego,
realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za
wady,

D opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
Pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje komunalne.
Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Sporządzanie obowiązuj ących sprawozdań.
Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu dzińania.
Realizacja zadń wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez
Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.

Informacia o warunkach pracv na stanowisku
1. Praca w budyŃu Urzędu Gminy w Tamowie Opolskim w Tamowie Opolskim

ul. Dworcowa 6 na parterue.
2. Praca w wymiarze 1 etatu, samodzielna, wymagająca sprawności ruchowej.
3. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu, a takżę innymi urzędami

i instytucjami..
4. Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, obsługa urządzeńbiurowych.

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnvch.
W pażdzierniku 2018r. wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Gminy w Tarnowie Opolskim, w rozumięniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej
niż 60ń.

Wvmagane dokumentv
1. List motywacyjny
2. Zyciorys zawodowy (CV) opatrzony klauzula o tręści: ,,Na podstawie art. 6 ust.l

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia ż016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólnę rozporządzenie o ochronie
danych osobowych, wyrńam zgodę na przetwatzanie moich danych osobowych
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przez Wójta Gminy Tarnów Opolski, w cęlu wzięcia udziału w ogłoszonym
naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Zostałem (łam) poinformowany (a) o mozliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody. Mam świadomość, ze wycofanie zgody nie wpływa zgodnośó
z prawem przetwarzarlia, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem" i podpisem

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania
pod ogłoszeniem o naborze).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
5. Kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy (świadectwa pracy lub

zaświadczęnia potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę).
6. Oświadczenie kandydata zŁożone pod odpowiedzialnościąkamą (do pobrania pod

ogłoszeniem o naborze), że,
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowanąopinią.

7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku.

8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9. Kandydat, który zarierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa

w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 2I listopada 2008r. o pracownikach
samorządolvych (tj. Dz. U. z 20I8t. poz. 1260 ze zmianami), jest obowiązany do
złożęnia kopii dokumentu potwie tdzającego niepełnosprawność

vn. Termin i mieisce skladania dokumentów
Osoby zainteresowane proszone sąo składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem
pocńy, na adres:
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
w terminie do 7 erudnia 2018r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji
Publicznej ( www,.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
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