
WOJT 
GMINY BABOSZEWO 

OGLOSZENIE WOJTA GMINY BABOSZEWO 
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 

z dnia 24 maja 2019 roku 

URZ1\D GMINY BABOSZEWO 
VL. WARSZAWSKA9A 
09-130 BABOSZEWO 

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

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydat6w: 
1) Wymagania niezb~dne: 
a) wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, 
b) doswiadczenie zawodowe - min. 3 lata pracy zawodowej (preferowane w administracji 
samorz~dowej, pozyskiwaniu srodkow zewnytrznych, zamowieniach publicznych) 
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 przestypstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia 
pozwalaj~cy na zatrudnienie na danym stanowisku. 

2) Umiej~tnosci zawodowe: 
znajomosc przeplSOW prawa w zakresie: 

a) Ustawy 0 samorz'ldzie gminnym, 
b) Ustawy 0 pracownikach samorz~dowych, 

c) Ustawy Kodeks postypowania administracyjnego, 
d) Ustawy Prawo budowlane, 
e) systemow wsparcia zewnytrznego dotyczljcego inwestycji infrastruktury technicznej 
oraz zasad realizacji programow ze srodkow zewnytrznych. 

3) Wymagania dodatkowe: 
znajomosc przepisow z zakresu: 
a) Ustawy Prawo zamowien publicznych 
b) Ustawy 0 finansach publicznych 
c) znajomosc Rozporzljdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej , 

jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych. 

4) Predyspozycje osobowosciowe: 
a) umiejytnosc obslugi komputera i innych urzljdzen biurowych, 
b) sumiennosc, 
c) obowiljZkowosc, 
d) kreatywnosc, 
e) dyspozycyjnosc, 
f) umiejytnosc pracy w zespole 

II. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 

1. Zadania podstawowe: 
a) poszukiwanie, gromadzenie i udostypnianie infom1acj i 0 mozliwych do pozyskania srodkach 



finansowych na realizacjy zadait inwestycyjnych i remontowych uj ytych w budzecie Gminy, 

b) sporz'ldzenie wniosk6w 0 przyznanie pozabudzetowych srodk6w finansowych, 

c) przygotowywanie wszystkich niezbydnych zal'lcznik6w do zawarcia um6w 0 dofinansowanie, 

d) realizacja zawartych um6w 0 dofinansowanie min. w zakresie wniosk6w 0 platnosc, 

sprawozdait, organizowania i realizowania dzialait promocyjno-informacyjnych projekt6w, 

e) zarz'ldzanie projektami dofinansowanymi ze srodk6w zewnytrznych, 

f) wsp6lpraca z merytorycznymi Referatami w przygotowaniu wniosk6w 0 srodki pomocowe 
z Unii Europejskiej oraz innych srodk6w zewnytrznych, 

g) wsp6lpraca z instytucjami dysponentami funduszy pomocowych w zakresie pozyskiwania 
i rozliczania srodk6w finansowych, 

h) przekazywanie do uzytku inwestycji i rozliczenie jej koszt6w (sprawdzenie kalkulacji 

przedkladanych przez wykonawcy, sporz'ldzenie kOI1cOwych zestawien koszt6w realizacji 

inwestycj i i remont6w, ustalanie od wykonawcy naleznych odszkodowait I ub kar umownych, 

sporz'ldzenie projekt6w zarz'ldzen w sprawie przekazania inwestycji do uzytkowania), 

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji 0 realizowanych przez Gminy 

inwestycjach. 

2. Zadania pomocnicze: 
I) Przetwarzanie danych osobowych tj. wykonywanie operacji na tych danych, takich jak: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie, 
2) Udostt;pnianie, zmienianie i usuwanie danych po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora 
Danych OsobowychiKierownika Referatu, 
3) Ochrona danych osobowych, a w szczeg61nosci przeciwdzialanie dostypowi os6b niepowolanych 
oraz przeciwdzialanie w przypadku wykrycia naruszenia systemu zgodnie z ustaw'l 0 ochronie 
danych osobowych. 

III. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

I) Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urzydu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
(likwidacja barier architektonicznych w catym budynku - winda, ci'lgi komunikacyjne 0 szerokosci 
umozliwiaj 'lcej poruszanie siy w6zkiem inwalidzkim). 

2) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, w godzinach ustalonych 
Regulaminem Organizacyjnym Urzydu Gminy Baboszewo nadanym Zarzadzeniem 
Nr ORG.120.23.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 24 maja 2019r. , tygodniowa norma czasu 
pracy - 40 godzin (5-cio dniowy tydzien pracy od poniedzialku do pi'ltku) 

3) wynagrodzenie za pracy odpowiadaj'lce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem wynagradzania 
pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracy w Urzydzie Gminy Baboszewo 
w zaleznosci od posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz sta:i:u pracy 

4) czystotliwosc wyplaty wynagrodzenia - J raz w miesi'lcu z dolu za mies i'lc przepracowany 
do dnia 28 ka:i:dego miesi'lca 

5) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy. 

IV. Informacja, czy w mleslljcu poprzedzajljcym datil upublicznienia ogloszenia wskaznik 
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w U rz~dzie, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: 



wskainik zatrudnienia osob niepe!nosprawnych w Urzt;dzie Gminy Baboszewo w kwietniu 20 19 
roku by! nizszy niz 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

I) list motywacyjny, 
2) zyciorys (CV), 
3) orygina! kwestionariusza osobowego, (druk dostt;pny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 
4) kserokopie swiadectw pracy lub innych dokumentow potwierdzajqcych wymagane 
doswiadczenie zawodowe, 
5) kserokopie dokumentow poswiadczajqcych wyksztalcenie/dyplom lub zaswiadczenie 

o ukonczeniu studiow, 
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentow 0 posiadanych kwalifikacjach i umiejt;tnosciach 

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

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

do czynnosci prawnych, 
9) oswiadczenie kandydata 0 stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na okreslonym 

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

VI. lnne informacje: 

Osoby, ktore zamierzajq skorzystae z uprawnienia, 0 ktorym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorzqdowych sq obowiqzane do zlozcnia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzajqcego niepelnosprawnose. 

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyj ny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny 
bye opatrzone klauzulq: "Wyrazam zgodt; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbt;dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 
sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018.1000) oraz ustawq z dnia 21 
listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzqdowych (Dz. U. Z 2018 .1260 ze zm.)" 
i wlasnort;cznym podpisem. 

VII. Termin i miejsce skladania dokumentow: 

1) termin skladania dokumentow: od 24 maja 2019 do 04 czerwca 2019 roku do godz. 14.00 

2) miejsce skladania dokumentow: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, pokOj Nr 4. 

Dokumenty aplikacyjne nalezy sk!adac osobiscie lub za posrednictwem poczty wyl1)cznie 
w formie pisemnej w zamkniytej kopercie z dopiskiem: "Nabor na stanowisko : Podinspektor 
w Referacie lnwestycji i Infrastruktury Technicznej" 

Aplikacje, ktore wplynq do Urzydu po wyzej okreslonym terminie nie byd1) rozpatrywane. 

Informacja 0 wynikach naboru bt;dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacj i 
Publicznej Urzydu Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy informacyj nej 
Urzt;du Gminy Baboszewo. 

KOMISJA powolana przez Wojta Gminy Baboszewo dziala dwuetapowo: 



I etap - zapoznanie siy z dokumentami z!ozonymi przez kandydatow, ustalenie czy zostaly 
spe!nione kryteria okreslone w og!oszeniu 0 naborze oraz ustalenie li sty kandydatow 
dopuszczonych do drugiego etapu postypowania 

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy 

Kandydaci spelniaj 'lcy wymagania formalne zostan'l powiadomieni e-mailem lub telefonicznie 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wy!onionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okreslony, 
z mozliwosci'l dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy. 


