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Podinspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 
(nazwa stanowiska pracy) 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatow: 
1) Wymagania niezb-rdne: 
a) wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, (preferowane budownictwo), 
b) doswiadczenie zawodowe - min, roczny stat. pracy w administracji samorzqdowej lub 
rzqdowej alba na stanowisku imyniera budowy, 
c) wymagania ustawowe - obywatelstwo polskie, pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, 
korzystanie z pelni praw publicznych, kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na w/w stanowisku, niekaralnosc za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub umyslne przestt(pstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia 
pozwalaj~cy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

2) Umiej-rtnosci zawodowe: 
znajomosc przepis6w z zakresu: 

a) ustawy 0 samorzadzie gmitmym, 
b) ustawy 0 drogach publicznych, 
c) ustawy prawo energetyczne, 
d) ustawy prawo budowlane, 
e) ustawy kodeks postt(powania administracyjnego, 
f) ustawy 0 funduszu soleckim, 
g) akt6w wykonawczych do ww, ustaw 
h) system6w wsparcia unijnego dot. inwestycji i infrastruktury technicznej , 

3) Wymagania dodatkowe: 
znajomosc przepis6w z zakresu: 
a) finans6w publicznych, 
b) ochrony srodowiska, 
c) ochrony grunt6w rolnych i lesnych, 
d) ustawy prawo wodne, 
e) ustawy 0 ochronie przyrody, 
f) ustawy prawo zam6wien publicznych, 
g) znajomosc Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej , 

jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych; 

4) Predyspozycje osobowosciowe: 
a) w11iejytnosc obslugi komputera i innych urz~dzen biurowych, 
b) sumiennosc, 
c) obowi~kowosc, 
d) kreatywnosc, 



e) dyspozycyjnosc, 
f) umiejc;tnosc pracy w zespole 

II. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: 

1. Zadania glowne: 

1) z zakresu administrowania drogami publicznymi, mostami i placami: 

a) prowadzenie spraw dotycz(jcych budowy, modernizacji i remontow drog i mostow, oznakowania 
i nurneracj i drog, zapewnienia bezpieczenstwa na drogach, ewidencj i drog, przygotowywanie 
projektow decyzji na wydawanie zezwolen na zaJc;cle pasa drogowego 
i naliczania oplat, 

b) ustalanie miejsc postojowych, 
c) ustalanie sieci przystankow, okreslanie potrzeb remontowych, koordynowanie rozkladow jazdy. 
d) przygotowywanie projektow decyzji na lokalizacjc; zjazdu publicznego lub indywidualnego 

z drogi gminnej, 
e) prowadzenie spraw zwi(jzanych z oswietleniem gminy, 
f) przygotowywanie projektow zezwolen na umieszczenie reklam w pasach drogowych drog 

gminnych, 
g) wspolpraca z zarz(jdcami drog powiatowych, wojewodzkich i krajowych, 
h) przygotowywanie projektow uzgodnien lokalizacji ogrodzen od strony drog gminnych. 

2) z zakresu inwestycji: 
a) prowadzenie spraw dotycz(jcych planowania, przygotowania, realizacji rozliczenia zadail 
inwestycyjnych i remontowych w zakresie: 
- zaopatrzenia w wody, 
- zaopatrzenia w energic; elektryczn(j, 
- zaopatrzenia w energic; ciepln(j i paliwa gazowe, 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- urz(jdzen sanitarnych, 
- gminnych drog i mostow, 
- urz(jdzen i obiektow sportowo - rekreacyjnych, 
- budownictwa komunalnego i budownictwa socjalnego. 
b) aktualizacja oraz monitorowanie strategii rozwoju Gminy Baboszewo, 
c) organizowanie lub udzial w przegl(jdach gwarancyjnych, 
d) prowadzenie spraw w zakresie merytorycznym wynikaj (jcych z wyodrc;bnienia funduszu 
solecki ego. 

2. Zadania pomocnicze: 
1) Przetwarzanie danych osobowych tj. wykonywanie operacji na tych danych, takich jak: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie, 
2) Udostc;pnianie, zmienianie i usuwanie danych po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora 
Danych OsobowychiKierownika Referatu, 
3) Ochrona danych osobowych, a w szczegolnosci przeciwdzialanie dostc;powi osob niepowolanych 
oraz przeciwdzialanie w przypadku wykrycia naruszenia systemu zgodnie z ustaw(j 0 ochronie 
danych osobowych. 

III. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

1) Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urzydu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
(likwidacja barier architektonicznych w calym budynku - winda, ci(jgi komunikacyjne 0 szerokosci 
umozliwiaj(jcej poruszanie sit( wozkiem inwalidzkim). 



2) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, w godzinach ustalonych 
Regulaminem Organizacyjnym Urzydu Gminy Baboszewo nadanym Zarzadzeniem Nr 16/2016 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30.06.2016r., tygodniowa nonna czasu pracy - 40 godzin (5-cio 
dniowy tydzien pracy od poniedzialku do piljtku) 

3) wynagrodzenie za pracy odpowiadajljce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem wynagradzania 
pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracy w Urzydzie Gminy Baboszewo 
w zaleznosci od posiadanych kwalifikacj i zawodowych oraz stazu pracy 

4) czystotliwose wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesiljcu z dolu za miesiljc przepracowany 
do dnia 28 kazdego miesiljca 

5) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy. 

IV. Informacja, czy w miesiljcu poprzedzajljcym dat'r upublicznienia ogloszenia wskaznik 
zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz'rdzie, w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: 
wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w U rZydzie Gminy Baboszewo w pazdzierniku 
2017 roku byl nizszy niz 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 
2) zyciorys (CV), 
3) oryginal kwestionariusza osobowego, (druk dostypny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 
4) kserokopie swiadectw pracy lub innych dokument6w potwierdzajljcych wymagane 
doswiadczenie zawodowe, 
5) kserokopie dokument6w poswiadczajljcych wyksztalcenie/dyplom lub zaswiadczenie 

o ukonczeniu studi6w, 
6) kserokopie innych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiejytnosciach 

przydatnych na danym stanowisku, 
7) oswiadczenia kandydata 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia 

publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe, 
8) oswiadczenia kandydata 0 korzystaniu z pelni praw publicznych oraz posiadaniu pelnej zdolnosci 

do czynnosci prawnych, 
9) oswiadczenie kandydata 0 stanie zdrowia pozwalaj'lcym na zatrudnienie na okreslonym 

stanowisku, 
10)oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacyjnych. 

VI. lone informacje: 

Osoby, kt6re zamierzaj'l skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorz'ldowych slj obowi'lzane do zlozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzaj'lcego niepelnosprawnose. 

Kserokopie dokument6w aplikacyjnych, 0 kt6rych mowa w dziale V pkt 4),5),6) powinny bye 
poswiadczone przez kandydata za zgodnose z oryginalem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy po winny 
bye opatrzone klauzul'l: "Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbydnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw'l z dnia 29 
sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustaw'l z dnia 21 
listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz'ldowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)" 
i wlasnorycznym podpisem. 



VII. Termin i miejsce skJadania dokument6w: 

I) termin skladania dokument6w: od 22 listopada 2017 do 04 grudnia 2017 roku do godz.12.00 

2) miejsce skladania dokument6w: Urzl\d Gminy Baboszewo, uJ. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, pok6j Nr 4. 

Dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie lub za posrednictwem poczty wylqcznie 
w formie pisemnej w zamknic;tej kopercie z dopiskiem: "Nab6r na stanowisko: Podinspektor 
w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej." 

Aplikacje, kt6re wplynq do Urzc;du po wyzej okreslonym terminie nie bc;d" rozpatrywane. 

Informacja 0 wynikach naboru bc;dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzc;du Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy informacyjnej 
Urzc;du Gminy Baboszewo. 

KOMISJA powolana przez W6jta Gminy Baboszewo dziala dwuetapowo: 

I etap - zapoznanie siC; z dokumentami zlozonymi przez kandydat6w, ustalenie czy zostaly 
spelnione kryteria okreslone w ogloszeniu 0 naborze oraz ustalenie listy kandydat6w 
dopuszczonych do drugiego etapu postc;powania 

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy 

Kandydaci spelniajqcy wymagania formalne zostanq powiadomieni e-mail em lub telefonicznie 
o terminie rozmowy kwalifikacyj nej. 

Z wylonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okreslony, 
z mozliwosciq dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy. 
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