
wó.lr GMlNy zApOLlcE
pow. zduńskowolski

woj. łódzkie Z ARZ ĄD ZENIE NR 7 7 5 l 2022

wó.rrł GMINy ZApOLICE

z dnia 11 kwietnia}O22 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w arzędzie Gminy Zapolice

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.

Dz.IJ.z2022r.poz.559), w rwirykuzart.l3ustawy zdnia2l listopada2008 r. opracownikach

samorządolvych (t. j.Dz.U.z2022r.poz.530)oraznapodstawie§2zńącznikado zarządzenia

nr 13212012 Wójta Gminy Zapolice z dńa 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu

nńoru na wolne stanowisko wzędńcze wUrzędzie Gminy Zapolice, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i infra-

struktury komunalnej w Utzędzie Gminy Zapolice.

§ 2. Zalłes wykonywanychzadń, wymagania kwalifikacyjne na stanowisku orazrykaz

dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborzę stanowiące zńączńkdo zarządzeńa.

§ 3. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzęńa naboru na stanowisko

określonew § 1, wskładzie:

1) Janusz Parńa- przewodniczący komisji;

2)Michń Witkowski - członek komisji;

3) Aneta Kubiak - członek komisji.

§ 4. Pracarni komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 5.Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokół.

§ 6. Komisj a dzińa do zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko wzędńcze.

§ 7. Wykonarie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletyrie Informacji Publicznej Gminy Zapolice

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ZapoIice.
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Załącmik

do zarądzenia nr 7 7 5 l 2022

Wójta Gminy Zapolice

z dn 11kwietnia 2022 r.

Wóit Gminv ZapoHce

ogłasza nabór na wolne stanowisko unędnicze:

podinspektor d§. inwestycji i infrastruktury komrrnalnej

l,. Nazrva i adres jednostki: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strźacki 5, 98_161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. inwestycji i infraskukturykomunalnej.

3. Określenie wymagań rłłiązanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zaśrzeżęniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządolvych (t. j. Dz. U . z 2022 r. poz. 530),

b) pełna zdolność do czynności prawnychoraz korzystanie zpełńpraw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskafzenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) niąoszlakowana opinia,

e) znajomośó języka polskiego,

f) wyksźałcenie:

- średnie, albo

- wyższe I stopnia lub przewyższające (preferowane techniczne - budowlane lub pokrewne,

administracf ne, prawnicze),

g) minimum trzyletni stłżpracy (dotyczy osób z wyksźałceniem średnim),

h) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- pracowników samorządowych i samorządu gminnego,

- dróg publicznych,

- prawabudowlanego,

- prawa ruchu drogowego,

- publicznego transportu zbiorowego,

- prawa zamóńeń publicznych,

- ochrony danych osobowych.

i) stan zdrowia pozwalający nazatrudńenie na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkowe (pożądane):

a) mile widziany stażptacy w administracji publicznej,



b) biegła znajomość obsługi komputera, pocńy elektronicznej, Elektroniczrrej Platformy Usług

Administracji Pńlicznej i Systernu Elęktronicznego Obiegu Dokumentów,

d) umiejętnośó pracy w zespole,

e) kreatywność w działariu i chęó do dalszego dokształcania,

f) nienaganna kultura osobista,

g) komunikatywnośó,

h) prawo jardy.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw rwiązanych z przygotowywaniem , realizacją i rczliczanięm zadń inwe-

stycyjnych oraz remontowych prowadzonychprzez gminę (przy współudziale inspektora nad-

zoru);

2) pomoc przy sporządzanil, składaniu, monitorowaniu i rozliczańu wniosków o pozyskanie

środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, atŃłże analizapro,gramów

i funduszy, z których istnieje możliwośó pozyskania środków na realizację przedsięwzięć

gminnych;

3 ) przygotowywanie zezvłolęń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz decyzji ,,Iokaliza-

cyjnej" wyrużającej zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - w tym celu ścisła

współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska;

4) prowadzenie gminnej ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych (ksiązki dróg i obiek-

tów);

5) nadzór merytoryczny nad zaliczańem dróg do kategorii dróg gminnych;

6) zarządzarlie, utrzymanie i ochrona dróg gminnych i wewnętrnrychprowadzących po gruntach

będących własnością Gminy (w tym monitorowanie odśnieżania dróg);

7) nadzorowanie troz|iczante rachunków za media (woda, prąd, opał, ścieki, odpady) w budyn-

kach komunalnych, budynku urzędu gminy i świetlicach wiejskich ńeprzekazanych w zarząd

jednostkom oryańzacyjnym lub pomocniczym gminy, wtym dbanie o ich bieżące utrzymanie

i wyposżenie, a także prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;

8) nadzór nad utrzymaniem przystanków autobusolvych w należytym stanie technicznym i sani-

tarn5rm;

9) prowadzenie dzienników objazdów dróg gminnych i wewnętrznych;

10) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz

r ozliczanie rachunków za zuĘ cie prądu;

11) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym

współpraca m. in. z MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w zakresie realizacji publicznego

transportu zbiorowego, a także wydawanie zezwolęń na wykonywanie regularnych

specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.



5. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wyksźałcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w odrębnym

pliku);

4) kserokopie świadectw pracy 1ń innych dokumentów potwierdzającychstńptacy;

5) oświadczęnie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa pństwa Unii Europej-

skiej lub innego pństwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub

przęisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzecąlpospolitej Polskiej (do§czy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu.pełnej zdolności do czynności prawnych orazkorry-

staniu z pełń praw publi czny ch;

7) oświadczenie kandydata, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

9) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarźenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stano-

wisku pracy;

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó kandydata, ktory zamierza

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dńa21 listopada 2008

r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U. z2022 r. poz. 530);

12) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego naleĘ dołączyó ksero-

kopię dokumentu potwierdzaj ącego znaj omośó języka polskiego:

a) certyfikat majomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z jęryka polskiego

na poziomie średnim ogólnym Lub zaawansowanyn, wydany przez Pństwową Komisję

Poświadcz ańa Znaj omości Języka Polskie go j ako Obcego,

b) dokument potwierdzEący ukończenie studiów wyższychprowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane

przęz Ministra Sprawiedliwo ści ;

13) w przypadku przedstawieniaprzez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołą-

czyó ichtłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio ptzezkandydata, biuro tłuma-

częń lń tłumacza przy się głe go.



6. Do dokumentacji należy dołączyć klauzulę o treści: ,,Wyrazam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. l lit. aRozporządzenia

Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdniaT7 kwietnia 2016r. w sprawie ochro-

ny osób ftzycznychw zwiryIłlzptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danycĘ".

7. Określenie terminu i miejsca skladania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 22 kwietnia2022 r., do godz. 1530;

2) miejsce składaniadokumentów: Urząd Gminy Zapolice,ul. Plac Strżacki 5,98-161 Zapo|ice

- sekretariat;

3) dokumenĘ naLezy ńożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamknię-

tej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i infrastrŃtury

komunalnej w lJrzędzieGminy Zapolice".

8. O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data wptywu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty

złożonepo terminie nie będą rozpatrywane izostaną zrvróconeza pośrednictwem operatora

pocztowego.

9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostanąogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice otazllra

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w peĘm wymiarze

czasu pracy, nie pózniej ńZw ciągu 60 dni od dnia zakończęnia naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu marcu 2022 r., w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelno-

sprawnychr]@,.
1,1". Warunki pracy:

1) miejsce wykonywaniapracyiUrząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8_godzinna norrna dobowa i przeciętnie 4D-godzinna nolma tygodniowa czasu

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz.800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputererfl przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsfuga

urządzeńtechnicznychinarzędziinformatycznych;

4) praca biurowa w siedzibie urzędu gminy, ale wymagająca równieżvłyjazdów słu:Zbowychoraz

wyjazdów w teren;

5)w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;



6) miejsce pracy zrrajduje się w pokoju na II piętrze, w budyŃu nieprzystosowanym dla osób

niepełnosprawnych. Pomieszczenie przeznaczonę dla stanowiska objętego naborem spełnia

wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higreny pracy.

12. Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę lnvalifikaryjną, na której sprawdzona

zostanie wiedza kandydatao m. h. z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- pracowników samorządowych i samorządu gminnego,

- dróg publicznych,

- prawa budowlanego,

- prawa ruchu drogowego,

- publicznego transportu zbiorowego,

- prawa zamówień publicznych,

- ochrony danych osobowych.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 29lsłietnia202} r.

'ł,ry łl,t * 'x.
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Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia

27 kwtętnta 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzanięm danych

osobowych i w sprawię swobodnego przepływu takich danych oraz lchylenia dyrektywy

95l46lWE informuje się, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibąw Zapo-

licach, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Mńgorzata Galus, tel. (a3) 823-19-82 wew. 34,

e-mail : m. galus@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzęnia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stano-

wisko urzędnicze, na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy

o pracownikach samorządo!\rych oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w związku z przepisami:

l) ustawy z dnia26 czerwca 19]4 r. - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnta 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

a w przpadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw

obowiązków pracodawcy - równieżw związklzprzepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów. Gdyby jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich ptzetwarzania będzie zgodakandydata na

przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzęnia i udokumentowania otwańego

i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzl.mania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. orga_

ny kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publiczne-

go w celu ponownego wykorzystania v,lyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek

udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) uzlkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca

zamięszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.
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6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Pństwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-

wej.

7. PanlPana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,JednoliĘm rzeczowym

vlykazie akt organów gminy i zńązków międzygminnych orazurzędów obsługujących te organy

i zńry1<l", stanowiącym zńączńk nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dńa

18 stycznia 2Ol1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrŃcji w sprawie orgańzacji i zakresudzińańa archiwów zakładowych.

prz}z cz.,rrn dokument}, kandydatów niewybranych w naborze będą im odesłane po upływie

3 miesięcv od rozstrąygnięcia konkursu - za pośrednictwem operatora pocźowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżptze-

twarzańe danych narusza przepisy ogólnego rczporządzenia o ochronie danych osobowych

z dńa2l kwietnia2016 r.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niąodanie skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzenia naboru, a następni e nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem zprzysłu-

gujących uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie §ch uprawnień.
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