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W6jta Gminy Konarzy ny zdnia 01 wrzesnia 2008 r.
o naborze na wolne stanowisko uzpdnicze

Inspektor do spraw budownictwa
Nazwa jednostkiz Urzqd Gminy Konarzyny
Adres: ul. Szkolna7, 89-607Konarzyny
Okreslenie stanowiska urzgdni czegoiInspektor do spraw budownictwa
Wymagania konieczne: kandydatem na wyZej wymienione stanowisko urzqdnicze moze byd
osoba,kt6ra:
l. posiada wyksztalcenie wyZsze, uprawnienia budowlane i 3 lata praktyki lub posiada
wyksztalcenieSrednie;uprawnienia budowlane i 5 lat praktyki;
2. mapeln4zdolno5ddo czynno5ciprawnych oraz korzystaz peLnipraw publicznych;
3. nie byla prawomocnie skazanaza przestEpstwa:przeciwko mieniv, przeciwko obrotowi
gospodarczemrr, przeciwko dzialalnoSci instytucji paristwowych oraz samorz4du
terytorialnego,przeciwko wiarygodnoScidokument6w lub zaprzestgpstwokarne skarbowe;
4. posiadaobywatelstwopolskie;
5. cieszy sig nieposzlakowan4opiniq
6. posiadaodpowiedni stanzdrowia do wykonywania pracy na wskazanym stanowiskupracy.
Wymagania dodatkowe:
prawa ochronySrodowiska,zamowieh
przepis6wprawabudowlanogo,
1. dobraznajomoS6
w wodgi zbiorowym
publicznych,ustawyo odpadachorcz ustawyo zbiorowymzaopatrzeniu

odprowadzaniuSci ek6w oraz rozporzqdzeri wykonawczych;
2. znqomoS6obslugi komputera,oprogramowaniaMicrosoft Office, obslugi Internetu
3. dokladnoSi, zdyscyplinowanie, systematycznoS6dzialania, terminowoSd, umiejqtnoS6
wsp6lpracyw zespole.
Podstawowy zakres obowi4zk6w :
1. Przygotowywanie harmonogram6w i procedur realizacji inwestycji zgodnie z
przepisami prawa (m. in. ustaw i ich przepis6w wykonawczych: prawo budowlane,
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zan6wieh
publicznych)oraz w zgodnoSciz planami inwestycji, w tym:
l.l przygotowywanie wniosk6w w sprawie wydania decyzji administracyjnych do
odpowiednichorgan6w (m. in. pozwoleniana budowq);
1.2 wsp6ldzialaniew przygotowaniupostEpowaniao zam6wienie publiczne (okreSlenie
przedmiot:uzam6wienia);
1.3 bieaqcy kontakt w imieniu inwestora z inspektorem nadzoru i wykonawc%
przedkNadanieW6jtowi Gminy informacji z przebiegu realizacji inwestycji,
uczestnictwow kontrolach;
1.4 analiza dokumentacji, zawiadamianie jednostek projektowania o wadach
dokumentacji proj ektowej orv egzekwowanieich usunigcia;
1.5 przyjmowanie i opisywanie wniosk6w wykonawc6w rob6t sprawie zmian sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej i uzgadnianie tych zmian
z j ednostkqproj ektowania;
1.6 kontrolowanieterminowo$ciwykonania w stosunkudo harmonogramurob6t;
1.7 dokonywaniewpis6w do dziennika budowy w imieniu inwestora oraz kontrolowanie
rzetelnoSciwpis6w do dziennikabudowy przez wykonawc6w;
1.8 przygotowywanie i nadzor nad przebiegiemprocedury odbioru rob6t;
1.9 zatwierdzanie pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym do zaplaty rachunk6w
dot. Realizacji inwestycji zgodniez instrukcjqobiegu i kontroli dokument6w.
2. Monitorowanie realizacji zadan w oparciu o budzet gminy, w tym sygnalizowanie
potrzebjego zmian.
3. Sporz4dzanie ostatecznych rozliczeh finansowych budowy z oSwiadczeniem o
usuniEciv przez wykonawc6w wad stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorze

rob6t oraz w okresie rgkojmi za wady i gwarancji jakoSci, wystawianie OT
niezwloc znie po dokonaniu odbioru inwestycji oraz protokol ow przekazaria Srodka
trwalego - PT.
4. Kompleksowe prowadzenie spraw zwiqzanych z dokonywaniem zanowien
publicznych,w tYm:
4.1 przygotowywanieprojektow przepis6wwewnEtrznychi procedur zam6wierl;
4.2 przygotowywanespecyfikacji istotnych warunkow zan6wienia;
4.3 koordynowaniei kierowanie prac4komisji ptzetatgowej;
4.4 prowadzenierejestru zam6wieh;
4.5 sporzqdzaniesprawozdaf.
5. Wipotdzialanie z administraciq- rzqdowq w sprawach nadzoru urbanistyczno
architektonicznego
6. Zapev,rnieniefunkcjonowania wzqdzen infrastruktury technicznej i nadz6r nad ich
eksploatacjq(wodoci4gi, kan alizacja oczyszczalnieSciek6w, drogi, mosty, lqczno{it i
inne; oraz dbalo$d o ich rozbudowE i eksploatacjg zgodnie z zapotrzebowaniem
spolecznoScigminnej.
7. Wydawanie decyzji Srodowiskowych.
8. prowadzeniei ewidencja spraw zwiqzanychz gospodark4odpadami,w tym ewidencja
spraw zwiqzanychz wyrobami zawieraj4cymi azbest.
g. pomoc w sporzqdzaniuwniosk6w o pozyskiwanie Srodk6w z funduszy unijnych i
innych 216detpozabudzetowychna zadaniainwestycyjne gminy.
10. Wsp 6ldzialanie w opracowaniu planow zagospodarowaniaprzestrzennego.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. Zyciorys
3. kwestionariuszosobowy;
4. kserokopieSwiadectwpracy;
5. kserokopiedyplom6w potwierdzaiqcychwyksztalcenie;
6. kserokopie zaSwiadczeno ukoriczonych kursach, szkoleniach;
7. referencje;
8. za$wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoSci za przestEpstwo
popelnioneumySlnie;
9. oSwiadczenie kandydata na stanowisko o stanie zdrowia pozwalajqcym na
zatrudnieniena wo lnym stanowisku urzgdnic zym;
10. o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w
rekrutacji, zgodniez ustawqz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U . z 2002r. Nr l0l , poz. 926)
Koszty zatrudnienia:
Zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracownik6w samorzqdowych zatrudnionych w urzgdach gmin, statostwach
powiatowych i urzgdach marszalkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z p6zniejszymi
zmianami).
Informacje dodatkowe:
Zatrudnieniana stanowisku moze nastqpid na okres pr6bny, nastEpniena czasokreSlony lub
fla czasnieokre6lony.
Termin i miejsceskladania dokument6w:
DokumentyrnoZnaskladaddo dnia 15 wrzesnia 2008 r. (data wptywu) do godz.1300pocztq
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