
 

                                                              

                                                                                                  Wadowice Górne, 30.09.2011 r. 

 

WÓJT  GMINY    WADOWICE GÓRNE 

ogłasza 

nabór na wolne  stanowisko urzędnicze   

w  Referacie  Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   

 

1.  Nazwa i adres jednostki ; 

     Urząd Gminy   Wadowic  Górne 

      39-308 Wadowice Górne 116.   
                  

2. Określenie  stanowiska urzędniczego ; 

      Inspektor lub  Podinspektor 

      Wymiar etatu: pełny etat 

 

3. Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności  prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. nie był(a)  skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu  za  umyślne  przestępstwo 

ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe, 

4. wykształcenie  wyższe  .  ( preferowane administracyjne lub prawnicze ułatwiające   

wykonywanie zadań na stanowisku) , 

5. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu  pracy  ( preferowany staż  na stanowisku 

związanym z  wydawaniem decyzji administracyjnych ) 

6. nieposzlakowana opinia. 

4. Wymagania dodatkowe : 

1. preferowane predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność sprawnej 

organizacji  pracy , konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, dyspozycyjność,  

2. znajomość  przepisów prawa z zakresu samorządu gminnego, oraz z zakresu zadań 

wykonywanych na stanowisku (  kodeks postępowania  administracyjnego, ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym , ustawa  o gospodarce 

nieruchomościami , ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie , 

udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  , ustawa o zamówieniach publicznych),  

3. doświadczenie zawodowe  w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania 

administracyjnego związanego z   wydawaniem  różnego rodzaju postanowień oraz 

decyzji administracyjnych ,                                                                             

4. umiejętność   obsługi komputera i znajomość  programów komputerowych min. ; 

pakietu biurowego, programu  pocztowego , 

5. posiadanie prawa jazdy  ( preferowane dysponowanie  samochodem osobowym ), 

 

 

 



 

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

    1.  Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z : 

        a)  wydawaniem  decyzji o warunkach zabudowy  

        b ) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

        c)  wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  

        d) wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu działek ( dla notariusza ) w zakresie 

planowania przestrzennego 

        e)  nadawaniem numeracji nieruchomościom   

        f)   wydawaniem postanowień  oraz decyzji związanych z podziałem  działek 

    2.  Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wadowice Górne 

m.in.  

           - przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych  z       

poza  budżetu gminy, 

            - prowadzenie  procedur  przetargowych  poprzedzających  zawarcie umów z 

wykonawcami, 

            -  przygotowywanie do podpisu umów z wykonawcami, 

            -  zapewnienie prawidłowego  nadzoru nad  realizacją  zadań,  

            - sprawdzanie pod względem  merytorycznym   wystawianych  faktur za wykonane  

zadania, 

   3. Przygotowywanie  wniosków do  budżetu  gminy na zapewnienie środków finansowych 

do realizacji w/w zadań   

   4. Sporządzanie  obowiązującej  sprawozdawczości  na zajmowanym stanowisku. 

    5.Współpraca z innymi referatami  urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy,      

sołectwami. 

   6.Inne  zadania zlecone  przez  kierownika  jednostki  i upoważnione osoby. 

            

6. Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,  

2. kserokopia dowodu osobistego, 

3. list motywacyjny, 

4. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, 

5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( dyplom ukończenia 

studiów itp.),  

6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 

umiejętnościach zawodowych,   

7. kserokopie świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających  staż pracy, 

8. oświadczenie kandydata o  treści „  Posiadam  pełną zdolności do czynności prawnych 

oraz   korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) skazany (a) 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe „ 

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, 

7. Termin i  miejsce składania wymaganych dokumentów: 

 

Dokumenty  wymienione w pkt. 6 należy składać  w  sekretariacie    Urzędu   Gminy   

Wadowice  Górne,  pokój  Nr 6  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  12 października   

2011 r.  w godz. 7.45   do  15.45. 



 

Dokumenty  należy  składać w  zaklejonej  kopercie,  opatrzonej  napisem :  

„ Nabór  na  wolne  stanowisko urzędnicze  w  Referacie  Infrastruktury, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska  w Urzędzie Gminy w Wadowicach  Górnych” 

 

8. INNE  INFORMACJE    

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Nie dopuszcza się składania dokumentów pocztą elektroniczną.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej /www.wadowicegorne.pl/bip / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie  Gminy  

Wadowice Górne. 

 

Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja 

zatrudnienia,  przed podpisaniem umowy o pracę jest zobowiązana do złożenia  informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej oraz  zaświadczenia  lekarskiego.  

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, CV, powinny być 

opatrzone  własnoręcznym  podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy    dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926   z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z póź.  zm.)”. 

                                                                                                      

Wójt  Gminy Wadowice Górne    

                                                                                                                         

                                                                                             Stefan  Rysak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


