
Zarzjjdzenie N r / 2 0 1 9
Wojta Gminy Zakrzowek
dnia 2$.&&&«... 2019 r.

w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy
Zakrzowek.

Na podstawie art. 33 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Oglaszam nabor na wolne stanowisko urzednicze: Referent ds. inwestycji i planowania
przestrzennego w Urzedzie Gminy Zakrzowek.

§2

Postepowanie w sprawie naboru na wyzej wymienione stanowisko urzednicze
przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powolana odrebnym zarzadzeniem.

§3

Ogloszenie o naborze stanowi zalacznik do niniejszego Zarzadzenia.

§4

Ogloszenie o naborze zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Zakrzowek, wywieszone na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy do dnia 9 sierpnia 2019
roku.

§5

Termin sktadania dokumentow przez kandydatow uptywa z dniem 9 sierpnia 2019 roku.

§6

Wykonanie Zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§7
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zatacznik do Zarzadzenia NrV.Tr/2019
W6jta Gminy Zakrz6wek

Wojt Gminy Zakrzowek
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZ^DNICZE

w Urzedzie Gminy Zakrzowek
23-213 Zakrzowek, ul. Zeromskiego 24

Referent ds. inwestycji i planowania przestrzennego

I. Wymagania niezb^dne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pehii praw publicznych.
3. Wyksztalcenie wyzsze.
4. Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku urzedniczym.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomosc regulacji prawnych z zakresu ustaw dotyczqcych:

- zamowien publicznych,
- planowania przestrzennego,
- sarnorz^du gminnego,
- finansow publicznych,
- kodeksu post^powania administracyjnego,

2. Znajomosc obstugi komputera w zakresie MS Office oraz zagadmen teleinformatyki
w urzedzie.

3. Umiejetnosc pracy w zespole, odpowiedzialnosc, dyspozycyjnosc, dobra organizacja
pracy, rzetelnosc, systematycznosc, skrupulatnosc i terminowosc;

4. Co najmniej 5 letnie doswiadczenie w pracy w jednostce finansow publicznych.
6. Prawo jazdy kat. B.

III. Warunki pracy na stanowisku
1. Praca wykonywana bedzie w Urzedzie Gminy Zakrzowek,

ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzowek.
2. Zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy - 40 godz. tygodniowo.
3. Praca przy komputerze.
4. Pierwsza umowa o prace moze zostac zawarta na czas okreslony na 6 m-cy

z mozliwosci^ przedluzenia jej na czas nieokreslony.
5. Zatrudniona osoba, o ktorej mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach

samorz^dowych podejmujqca prace na stanowisku urzedniczym po raz pierwszy, moze
bye skierowana do odbycia stuzby przygotowawczej, ktora konczy sie egzaminem.



IV. Zakres /adan wykonywanych 11:1 stanowisku urz^dniczym:
1. Prowadzenie i koordynacjaprac zwi^zanych z opracowaniem, zmianami i realizacja

studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.
2. Prowadzenie i koordynacja prac zwiazanych z opracowaniem, zmianami i realizacjq.

planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Udostepnianie planu i sporzadzanie wypisow i wyrysow z planu zagospodarowania

przestrzennego.
4. Prowadzenie spraw zwiazanych z ustaleniem warunkow zabudowy

i zagospodarowania terenu.
5. Wdrazanie Systemu Informacji Przestrzennej.
6. Prowadzenie spraw dotyczacych realizacji inwestycji prowadzonych przez gmine.
7. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla inwestorow.
8. Monitorowanie wskaznikow w projektach zrealizowanych przez Gmine ze srodkow

zewnetrznych, w tym wysytanie stosownych sprawozdari i informacji do
odpowiednich instytucji.

9. Wspolpraca przy wnioskowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji realizowanych ze
srodkow zewnetrznych.

10. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie nieruchomosci gminnych
(z wyt^czeniem drog publicznych)

11. Wspolpraca przy opracowywaniu planow rozwoju lokalnego i innych planow
gospodarczych.

12. Prowadzenie procedury zamowien publicznych w oparciu o ustawe Prawo zamowien
publicznych,

13. Planowanie, przygotowanie i koordynacja przedsiewziec inwestycyjnych
i remontowych Gminy.

V. Informacja o wskazniku zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz^dzie Gminy
Zakrzowek w miesiqcu poprzedzajqcym dat^ upublicznienia ogtoszenia.
W miesiacu lipcu 2019 roku wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych wUrzedzie
Gminy Zakrzowek, w rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, byl wyzszy niz 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Zyciorys - ,,curriculum vitae" z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Wypelniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj^cej sie o zatrudnienie.
4. Kserokopie swiadectw pracy.
5. Kserokopie dyplomow potwierdzaj^cych wyksztalcenie oraz dokumentow

potwierdzaj^cych staz pracy poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez
kandydata lub notarialnie oraz kserokopie zaswiadczen o ukohczonych kursach
i szkoleniach.

6. Referencje, opinie i inne dokumenty wg uznania kandydata.
7. Oswiadczenia:

a) o niekaralnosci za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub
umyslne przestepstwo skarbowe;
b) o nie toczqcym sie przeciwko kandydatowi postepowaniu karnym;
c) o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz o korzystaniu z pelni
praw publicznych;
d) o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do pracy na stanowisku urzedniczym;



8. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) informuje sie, ze:
a) Administratorem zebranych danych jest: Gmina Zakrzowek ul. Zeromskiego 24,

23-213 Zakrzowek,
b) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e-mail -

ekrawiecka@zakrzowek.pl adres korespondencyjny; Urzad Gminy Zakrzowek, ul.
Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzowek

c) Dane bedq przetwarzane do przeprowadzenia postepowania konkursowego na
kandydata na stanowisko referenta ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

d) Podanie danych jest obowiqzkowe i wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 r.). Brak podania
danych osobowych skutkuje odmowa^ udzialu w postepowaniu konkursowym.

e) Dane osobowe przetwarzane sa na podstawie przepisow prawa, przez okres
niezbedny do realizacji postepowania konkursowego. Okres przechowywania
oferty kandydata, ktoremu nie powierzono stanowiska objetego konkursem,
wynosi 5 lat po uplywie roku w ktorym zakonczono konkurs, zgodnie z instrukcj^.
kancelaryjn^, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcja archiwalnq.

f) Kandydat na stanowisko, o ktorym mowa w ogtoszeniu ma prawo do zqdania
dostepu do tresci danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze
o prawie do przenoszenia danych.

g) Kandydat na stanowisko, o ktorym mowa w ogloszeniu ma prawo wniesc skarge
do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych j ego dotycz^cych narusza przepisy
cytowanego rozporz^dzenia.

h) Dane osobowe kandydata moga bye przekazywane innym odbiorcom danych
w przypadkach przewidzianych w obowi^zujacych przepisach prawa (w tym
organom kontroli i ochrony prawa).

i) Dane osobowe kandydata nie beda poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

9. W celu usprawnienia pracy Komisji zalecane jest podanie przez kandydata telefonu
kontaktowego.

VII. Termin, sposob i miejsce skladania dokumentow aplikacyjnych
1. Dokumenty nalezy skladac w kopertach z dopiskiem ,,Nabor na stanowisko Referenta

ds. inwestycj i i planowania przestrzennego" osobiscie w Sekretariacie Urzedu
Gminy Zakrzowek lub wyslac na adres Urzedu Gminy Zakrzowek: ul. Zeromskiego 24,
23-213 Zakrzowek.

2. Termin skladania dokumentow - do dnia 9 sierpnia 2019r. do godz. 15:00.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Urzedu. Dokumenty, ktore wplyna po

terminie nie bed^ rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Kandydaci spelniajqcy wymagania formalne zostan^ niezwlocznie poinformowani

telefonicznie o terminie rozmow kwalifikacyjnych, ktore przeprowadzi Komisja
rekrutacyjna.



2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
Zakrzowek oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakrzowek.

3. Wskazanie kandydata przez Komisje konkursowa nie moze stanowic podstawy
roszczenia o nawiazanie stosunku pracy na stanowisku Referenta ds. inwestycji
i planowania przestrzennego. Z kandydatem wybranym przez komisje konkursowa
i zaakceptowanym przez Wojta Gminy Zakrzowek zostanie nawiazany stosunek pracy
na podstawie umowy o prace na czas okreslony do 6 m-cy. Miesieczne wynagrodzenie
na stanowisku referenta zostanie ustalone na podstawie przepisow ustawy z dnia 15
maja 2018 r. o wynagradzaniu pracownikow samorzadowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936
z pozh.zm.).


