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OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

1. Wójt Gminy w Komprachcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 

w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:  

podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów (pełny etat) 
( nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór ) 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) wykształcenie: wyższe techniczne, 

3) staż pracy: nie wymagane, 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

5) prawo jazdy kategorii B, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów w zakresie: ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

2) obsługa komputera w zakresie środowiska Windows oraz dobra znajomość pakietów office; 

3) systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1). Zadania główne: 

1. Wykonywanie zadań z zakresu zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach 

publicznych, takich jak : 

a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg 

i obiektów mostowych, 

c) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

e) koordynacja robót drogowych, 

f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat 

i kar pieniężnych, 

g) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 

h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 

i) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczeniowych, 

j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

k) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz 

wyznaczanie objazdów, 

l) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

2. Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu 

oraz ustalaniu zasad organizacji ruchu. 

3. Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub 

zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia. 

4. Udostępnianie informacji publicznych bądź odmowa udostępnienia informacji w formie 

decyzji. 
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5. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami 

energetycznymi. 

6. Wykonywanie zadań związanych z oświetleniem ulicznym, polegających na planowaniu  

i składaniu zapotrzebowania na nowe punkty świetlne, oraz na modernizację i remont 

istniejących, składanie zapotrzebowań do budżetu w tym zakresie. 

7. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad oświetleniem ulicznym, zgodnie z wymogami 

ustawowymi w tym zakresie, nałożonymi na gminę do realizacji. 

8. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do 

właściwości referatu. 

9. Wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów 

drogowych podejmowanych na podstawie decyzji Rady Gminy i finansowanych z budżetu 

gminy. 

10. Wykonywanie funkcji inwestora zastępczego w stosunku do inwestycji i remontów 

drogowych podejmowanych na podstawie decyzji Rady Gminy i finansowanych z budżetu 

gminy, jak inwestycje realizowane przy udziale społecznych komitetów budów. 

11. Przygotowywanie umów i pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Nadzór nad przekazywaniem do użytku inwestycji drogowych i rozliczenie jej kosztów. 

13. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności  

z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi. 

14. Wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z zakresem czynności w oparciu  

o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne dane znajdujące się w posiadaniu referatu lub 

prowadzonych spraw lub uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego. 

15. Sprawne i rzetelne załatwianie spraw obywateli. 
2). Zadania pomocnicze: 

1. Dbałość o powierzony sprzęt komputerowy, właściwe wykorzystywanie go do celów 

służbowych, współdziałanie z informatykiem w zakresie prawidłowego działania sprzętu. 

2. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w niniejszym zakresie czynności a zleconych przez 

bezpośredniego przełożonego. 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, pokój na parterze. Stanowisko 

pracy związane z pracą przy komputerze, kontakt z petentami. 

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%. 

 

7. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do realizacji procesu naboru, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

2) kwestionariusz osobowy według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność  

z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
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5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 

jednego etatu,  
8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać  

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać do dnia:  

19.06.2020 r. do godz. 12.00 

pod adresem: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  

w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, z dopiskiem: 

„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. budowy i utrzymania  

dróg, ulic i placów” 

 

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyż. wym. terminie nie będą rozpatrywane. 

 

   Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy  

ul. Kolejowej 3 (pokój kadr nr 107, I – sze piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

pod adresem: bip.komprachcice.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 

77 4031704. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym 

powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

   Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Wójt Gminy Komprachcice 

 /-/ Leonard Pietruszka 

 

 

 

 

 
Komprachcice, 01.06.2020 r. 


