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S.21O.2.2015 

OGl.OSZENIE 
o NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

.Podinspektor do spraw zamowien publicznych i funduszu soleckiego 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

N azwa i adres 
jednostki 

Urzqd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 I 
--

Wolne 
stanowisko 

pracy 

Podinspektor do spraw zam6wien publicznych i funduszu soleckiego 

Kom6rka 
organizacyj na 

Wydzial rozwoju gospodarczego i planowania przestrzennego 

Data ogloszenia 
naboru 

5 paidziemika 2015 

Tennin 
skladania 

dokument6w 

19 paidziemika 2015 

Miejsce 
skladania 
dokument6w 

l
I 

Oferty nalety skladac w zamkniytych kopertach: 
-osobiscie w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie 

lub 
za posrednictwem poczty na adres: Urzqd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 

w terminie do 19 oaidziemika 20 15r. (decvduie data wolvwu do Urzedu Gminy) 
z dooiskiem Dotvczv naboru na stanowisko urzednicze - Podinspektora do spraw zam6wien 

Jublicznvch i funduszu soleckieoo" 

llose etat6w 1 etat 

Wymiar czasu 
pracy 

Pelen wymiar czasu pracy 

Wymagania 
zwi~zane ze 

stanowiskiem 

Wymagania niezb~dne: 

1 )obywatelstwo polskie, ( 0 stanowisko mogq ubiegac siy osoby nie posiadajqcy obywatelstwa 
polskiego zgodnie z art. II ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorzqdowych) 

2) perna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z perni praw publicznych, 

3 )niekaralnosc za umyslne przestypstwo sciqgane z oskarzenia publicznego lub umyslne 

http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.pl


przestypstwo skarbowe, 

4)odpowiednie kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, mile widziane wy-zsze lub 
podyplomowe z zakresu: zamowien publicznych, budownictwa, drogownictwa, administracji 

5)sta2 pracy: minimum 3 lata 

6)znajomosc przepis6w prawnych z zakresu wykonywanych obowi~zk6w 

( ustawa 0 samor~dzie gminnym, prawo zam6wien publicznych, ustawa 0 funduszu soleckim, 
prawo budowlane, ustawa 0 fmansach publicznych, Kodeks postypowania administracyjnego) oraz 
umiejytnosc ich wlaSciwego stosowania, 

7) umiejytnosc obslugi komputera oraz pakietu biurowego (Microsoft Office), 

8) umiejytnosc obslugi sprzytu biurowego 

Wymagania dodatkowe 
I) odpowiedzialnosc, samodzielnosc i kreatywnosc, dyspozycyjnosc, zdolnosc pracy w zespole 
i skutecznego komunikowania s~, zdolnosc analLtycznego myslenia, odpomosc na stres. 

Zakres zadaiJ. na 
stanowisku 

1 )wykonywanie zadan z zakresu zam6wien publicznych, a w szczeg6lnosci: 
a) tworzenie i aktualizacja rocznego planu postypowan w trybie zamowien publicznych przy 
wsp6lpracy z kierownikami Wydzialow, 
b)przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postypowan w trybie zam6wien publicznych, 
obsluga procedur odwolawczych, 
c) sporz~dzanie i zamieszczanie ogloszen dotyc~cych zamowien publicznych na stronach portali 
internetowych zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa, 
d)prowadzenie ewidencji z zakresu Prawa zam6wien publicznych, 
e)sporz~dzanie sprawozdan z zakresu Prawa zamowien publicznych, 
f)wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postypowan 
o udzielenie zam6wien publicznych, 

2) prowadzenie spraw w zwi~zku z realizowanymi przedsiywziyciami w ramach funduszu 
soleckiego: 

a)przygotowywanie informacji 0 wysokosci srodkow finansowych przypadaj~cych na kaZde 
solectwo w ramach funduszu soleckiego, 
b)przyjmowanie wniosk6w w sprawie funduszu soleckiego oraz ich analiza zgodnosci 
z przepisami prawa, 
c)kompletowanie dokumentow dotyc~cych realizacji przedsiywziyc w ramach funduszu 
soleckiego oraz zapewnienie terminowej realizacji, 
d)nadz6r nad prawidlowosci~ real izacj i przedsiywziyc z funduszu soleckiego, 
e)przygotowywanie dokumentacji w celu zwrotu z budzetu panstwa cZysci wydatkow 
wykonywanych w ramach funduszu solecki ego, 

3) prowadzenie ewidencji i dokumentacji gminnych obiektow komunalnych, 

4)wspolpraca z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku do spraw inwestycji i pozyskiwania 
srodk6w zewnytrznych oraz z pracownikiem do spraw drog i planowania przestrzennego 
w zakresie realizowanych przedsiywziyc w gminie, w tym zapewnienie prowadzenia dokumentacji 
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa, 

5) wsp6lpraca w opracowywaniu wniosk6w w sprawie pozyskania srodkow finansowych spoza 
budzetu Gminy, 

6) wspo/praca z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku do spraw infrastruktury drogowej 
i planowania przestrzennego w zakresie remont6w i inwestycji realizowanych na mostach 
i drogach gminnych, 

7) wsp6lpraca w organizacji podejmowanych dzialan w zakresie promocji Gminy, 

8) wykonywanie czynnosci biurowych i kancelaryjnych na podstawie Rozpor~dzenia Prezesa 



Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych oraz zarz'ldzen W6jta w pOwyZszym zakresie, 

9) stosowanie i biez'lce monitorowanie zmian przepis6w prawnych niezbydnych do prawidlowego 
realizowania obowi'lzk6w sruzbowych, 

10) przygotowanie materialow niezbydnych do podejmowania uchwal, wydawania zarZ<jdzen, 
decyzji, postanowien i innych akt6w z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania 
czynnosci prawnych przez organy Gminy, 

II) wykonywanie obowi'lzk6w wynikaj'lcych z przepis6w ustawy 0 dostypie do informacji 
publicznej, ustawy 0 ochronie danych osobowych, ustawy 0 ochronie informacji niejawnych; 

14) opracowywanie sprawozdan z prowadzonego zakresu spraw, 

15) zapewnienie wlaSciwej i terminowej realizacji zadan, 

16) wykonywanie innych prac zleconych przez W6jta Gminy i Kierownika Wydziaru; 

Informacja I)rodzaj pracy: praca umyslowa w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin, 

o warunkach 2)czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 

pracy na 3)wynagrodzenie: stale, 

stanowisku 4)stopien samodzielnosci: stanowisko w Wydziale rozwoju gospodarczego i planowania 

przestrzennego, 

5)miejsce pracy: 80% czasu w biurze, 20% czasu poza biurem 

6)rozpoczycie wykonywania pracy od dnia I listopada 2015 roku 

Dodatkowe Wskainik zatrudnienia os6b niepemosprawnych w Urzydzie Gminy Sochocin w miesi'lcu 

informacje wrzesniu 2015 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 

zatrudnianiu os6b niepemosprawnych, wynosil ponad 6%, 

Osoby niepemosprawne, wraz dokumentami aplikacyjnymi skladaj'l kopiy dokumentu 

potwierdzaj'lcego niepemosprawnosc. 

Wymagane I )list motywacyjny, 

dokumenty 
2):zyciorys - curriculum vitae (CY), z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3)kopie swiadectw pracy, 

4)kopie dyplomow potwierdzaj'lcych wymagane wyksztalcenie, 

5)kopie innych dokument6w potwierdzaj'lcych doswiadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, 

6)kwestionariusz osobowy d la osoby ubiegaj'lcej siy 0 zatrudnienie, 

7)pisemne oswiadczenie 0 pemej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu w pemi z praw 
publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 
umyslne przestypstwo skarbowe, 

8)pisemne oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie, 



• 


9)kandydat, ktory zamierza skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust.2 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorZ<ldowych jest zobowiqzany do zlozenia wraz 

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajqcego niepemosprawnose. 

Wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CY oraz kwestionariusz osobowy powinny bye 
wlasnor~cznie podpisane, Kopie dokument6w powinny bye uwierzytelnione wlasnor~cznym 
podpisem z klauzulq "za zgodnose z oryginalem" oraz z datq 

Nie podpisanie dokument6w powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny formalnej . 

Dokumenty musZ<l bye sporzqdzone w j~zyku polskim, a dOkumenty wydane w j~zyku 

obcym powinny bye przetrumaczone ~rzez trumaczajJrzysi~glego 

Uwagi I) oferty zlozone po terminie okreslonym w ogloszeniu nie b~dq rozpatrywane , 

2) kandydaci spemiajqcy wymagania formalne do drugiego etapu naboru b~dq zapraszane 
telefonicznie. Prosimy 0 podanie numer6w telefon6w kontaktowych, 

3) kandydaci, ktorych dokumenty nie spemiajq wymagan formalnych, nie b~dq powiadamiani 0 

dalszym toku naboru, 

4) lista kandydatow spemiajqcych wymagania formalne oraz informacja 0 wynikach naboru b~dzie 
umieszczona na stronie intemetowej biuletynu informacji pubJicznej Urz~du Gminy Sochocin 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urz~du Gminy Sochocin. 

5) dokumenty kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w wyniku naboru zostanq dolqczone do akt 
osobowych w momencie zatrudnienia, 

6)dokumenty ofert odrzuconych b~dq przechowywane zgodnie z instrukcjq kanceJaryjnq. 

7)w przypadku uniewaznienia naboru, zlozone dokumenty kandydatow b~dq wydawane ich 
nadawcom. 

SpOfZljdzil: Sprawdzil itT
pod wzgl~dem 


fonnalno-prawym 

Andrzej Romatowski 


