
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO 
W ZWIĄZKU Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA 

 
ROP.2110. 6 - 2. 2019 
 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  
na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika 

na stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji 
w Referacie Budownictwa i Rolnictwa 

 
1. Nazwa i adres jednostki: 
      Urząd Gminy Dobromierz, 58 -170 Dobromierz, Pl. Wolności 24 
 
2. Określenie stanowiska: 
      inspektor ds. inwestycji 
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  

1) wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowania przedmiotowego stanowiska, 
f) wykształcenie wyższe (preferowane techniczne związane z budownictwem). 

 
2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 

stanowisku: 
a) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustawy o samorządzie gminnym,  
b) umiejętność wykorzystywania technik komputerowych wspomagających projektowanie 

konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagających kierowanie procesami 
budowlanymi,  

c) umiejętność posługiwania się sprzętem i urządzeniami pomiarowymi stosowanymi 
w budownictwie, 

d) preferowana praktyka w realizacji inwestycji, 
e) umiejętności sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji 

komputerowych w szczególności Microsoft Office, Open Office ,NORMA 
f) prawo jazdy kat. B, 

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) planowanie nadzór i kontrola wydatków z zakresu prowadzonych zadań inwestycyjnych, 
2) przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

/drogi, kanalizacja sanitarna, wodociągi, oświetlenie uliczne/ terenów gminnych pod 
budownictwo mieszkaniowe i inne, 

3) współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania projektów i kosztorysów  
dla inwestycji gminnych, 

4) sprawdzanie i odbiór inwestycji ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

5) udział w odbiorach prac budowlanych, rozliczeniach finansowych i przekazaniu do 
użytkowania, 



6) reprezentowanie inwestora na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych zadań inwestycyjnych oraz usunięcia wad, 
9) potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, 
10) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do składania zamówień zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
11) kompletowanie dokumentacji budowlanej zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, 

w tym zgłoszenia i pozwolenia na budowę, 
12) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej z zakresu 

prowadzonych inwestycji, 
13) dochodzenia kar umownych od uczestników procesu budowlanego,  
14) realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za wady, 
15) stała współpraca  z referatem księgowo-podatkowym w zakresie planowania inwestycji 

komunalnych i rozliczenia projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, 
16) współpraca z innymi pracownikami Referatu Budownictwa i Rolnictwa w zakresie: ochrony 

środowiska, zamówień publicznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, remontów obiektów stanowiących 
mienie komunalne gminy, wspólnot mieszkaniowych, rolnictwa, budowy i eksploatacji sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni ścieków indywidualnych 
i przydomowych, realizacji funduszy sołeckich. 
 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy: 
1) miejsce wykonywania pracy: siedziba - Urząd Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58-170 

Dobromierz, 
2) praca w budynku piętrowym: usytuowanie stanowiska pracy na II piętrze (brak windy), 
3) pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się 

na wózku inwalidzkim, 
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, 
5) zmianowość pracy: jedna zmiana, praca na ww. stanowisku wymaga dyspozycyjności, 

możliwe wyjazdy w teren, 
6) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy, 
7) praca biurowa – przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obejmująca także pracę 

w terenie, 
8) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 
6%. 

 
7. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
2) życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,  
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje wymagane 

do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku (dyplom studiów wyższych, szkolenia, 
uprawnienia itp.), 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, (jeżeli są w posiadaniu kandydata) 
6) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 



7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta 
z pełni praw publicznych, 

9) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku, 

10) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który 
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych), 

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego,  

12) klauzula informacyjna. 
 
Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 3 pkt pkt 2) - na podstawie zapisu w liście 
motywacyjnym bądź w przedłożonych referencjach z dotychczasowych miejsc pracy.  

 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz 
(sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, 
Plac Wolności 24, 

2) dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze. Dokumenty oraz kserokopie winny być opatrzone podpisem kandydata. Nie 
podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, 

3) oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem 
kontaktowym z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na zastępstwo w związku 
z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze inspektora ds.  
inwestycji”, 

4) termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00. 
 

9. Dodatkowe informacje: 
1) postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz 

rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny, 
2) o zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu 

kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną 
powiadomieni za pośrednictwem poczty e - mail lub telefonicznie, 

3) nadesłanych dokumentów nie zwracamy, 
4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

(www.bip.dobromierz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, niezwłocznie 
po przeprowadzonym naborze, 

5) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 217.w.19 
 

 
Dobromierz, dnia 2 grudnia 2019 r.      Wójt 

       (-) Jerzy Ulbin 
                                    


