
OGLOSZENIE
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE

Z DNIA 22 grudnia 2016 roku

STAROSTWO POWIATOWE
46-300 OLESNO ul. Pieloka 21

STAROSTA OLESKI OGLASZA NABOR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

NACZELNlKA WYDZIALU ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Wymiar czasu pracy: pelny etat
Liczba kandydat6w do wylonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wyksztalcenie wyzsze; kierunek: budownictwo, architektura;
b) co najmniej 5-letni staz pracy zawodowej, w tym:
- 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych samorz<tdu
terytorialnego lub administracji rz<tdowej;

albo
- osoba wykonywala przez co najmniej 3 lata dzialalnosc gospodarcz<t 0 charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku;

c) bezwzgl~dna znajomos6 przepis6w prawa w zakresie: ustawy Prawo budowlane, ustawy
o samorz<tdzie powiatowym, ustawy 0 pracownikach samorz<tdowych, ustawy Kodeks
post~powania administracyjnego, ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz innych akt6w prawnych zwi<tzanych z realizacj<t zadan na stanowisku , a takze
umiej~tnos6 ich wlasciwej interpretacji i stosowania;

d) organizowanie i nadzorowanie pracy wydzialu, zapewnienie prawidlowego wykonywania
zadan wydziaru;

e) obywatelstwo polskie;
f) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
g) osoba nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s<tduza umyslne przest~pstwa scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;

h) osoba cieszy si~ nieposzlakowan<t opini<t.

2.Wymagania dodatkowe

a) mile widziane dodatkowo wyksztalcenie administracyjne;
b) umiej~tnos6 zarz<tdzania personelem;
c) umiej~tnos6 podejmowania decyzji;
d) odpowiednie planowanie i organizacja pracy, inicjatywa;
e) dobra znajomos6 obslugi komputera;
f) zdyscyplinowanie, rzetelnos6, odpowiedzialnos6, kreatywnosc.



3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku

a) kierowanie i sprawowanie nadzoru nad prac<tWydzialu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej;

b) gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego;
c) sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodnosci zagospodarowania
terenu z ustaleniami wynikaj<tcymi z miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego
oraz wymaganiami ochrony srodowiska;

d) sprawowanie nadzoru teclmiczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunk6w
bezpieczenstwa ludzi i mienia w projektach budowlanych;

e) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie zgodnosci rozwi<tzan architektoniczno -
budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi;

f) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonuj<tce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie uprawnien do pelnienia tych funkcji oraz ich przynaleznosci do wlasciwej izby
samorz<tdu zawodowego;

g) udzielanie b<tdzodmawianie zgody na odst~pstwo od przepis6w techniczno-budowlanych;
h) nakladanie obowi<tzku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego;

i) wydawanie decyzji zezwalaj<tcej lub odmawiaj<tcej pozwolenia na budow~;
j) wydawanie zezwolen na realizacj~ inwestycji drogowych;
k) przyjmowanie zgloszen 0 zamiarze budowy oraz wykonywania rob6t budowlanych me
obj~tych obowiqzkiem uzyskania pozwolenia na budow~;

1) zglaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania rob6t i nakladanie obowi<tzku
uzyskania pozwolenia na budow~;

I) przyjmowanie zgloszen 0 rozbi6rce nie obj~tej obowi<tzkiem uzyskania pozwolenia lub
zglaszanie sprzeciwu w przedmiocie rozbi6rki;

m) nakladanie obowi<tzku uzyskania pozwolenia na rozbi6rk~ i wydawanie decyzji pozwolenia
na rozbi6rk~;

n) nakladanie obowi<tzku usuni~cia nieprawidlowosci w projekcie budowlanym i zatwierdzanie
projektu budowlanego;

0) uchylanie decyzji 0 pozwoleniu na budow~ w przypadku istotnego odstqpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunk6w pozwolenia;

p) stwierdzanie wygasni~cia decyzji 0 pozwoleniu na budow~;
r) prowadzenie rejestru decyzji 0 pozwoleniu na budow~ i przechowywanie dokument6w
obj~tych pozwoleniem na budow~;

s) przenoszenie decyzji 0 pozwoleniu na budow~ na rzecz innej osoby;
t) nakladanie obowi<tzku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonywania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiekt6w budowlanych wymagaj<tcych
zgloszenia;

u) rozstrzyganie 0 niezb~dnosci wejscia do s<tsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci oraz
warunk6w korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomosci;

w) przyjmowanie zgloszen zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;
x) okreslanie w decyzjach 0 pozwoleniu na budow~ wymagan zapewniaj<tcych ochron~
srodowiska, ochron~ uzasadnionych interes6w os6b trzecich oraz spos6b i termin rekultywacji
terenu;



y) potwierdzanie spelnienia wymagan samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celow
ustanowienia odr~bnej wlasnosci lokali;

z) inne sprawy wynikajqce z obowiqzujqcych przepisow prawa, merytorycznie zwiqzanych z
zadaniami wydzialu.

4. Informacja 0 warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca przy komputerze 0 charakterze administracyjno-biurowym,
b) praca w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie przy ul. Pieloka 21,
c) wymiar czasu pracy - pelny etat w godz. pon., Sf. czw. 7.30 - 15.30, wt. 7.30 - 16.00, pt.
7.30.15.00,

5. W miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia osob
niepelnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych, jest niZszy nit 6%.

6. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny,
b) cv z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si~ 0 zatrudnienie ( wzor na stronie
www.bip.powiatoleski.pl w zakladce nabor na wolne stanowiska),

d) kserokopie dokumentow potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za
zgodnosc z oryginalem przez zainteresowanego,

e) kserokopie dyplomow potwierdzajqcych ukonczenie uczelni, potwierdzone za zgodnosc
z oryginalem przez zainteresowanego,

f) kserokopie innych dokumentow 0 posiadanych kwalifikacjach i umiej~tnosciach,
potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez zainteresowanego,
g) kserokopie swiadectw pracy, potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez
zainteresowanego,

h) oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci za przest~pstwa popelnione umyslnie,
i) oswiadczenie kandydata , ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane
z oskarzenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe,

j) oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pelni praw
publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorzqdowych ,

k) oswiadczenie kandydata 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku 0 ktore si~ ubiega,

1)oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, jesli kandydat tak'l. dzialalnosc
prowadzi,

I) kserokopia orzeczenia 0 posiadaniu stopnia niepelnosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorz'l.dowych,
m) inne dokumenty (ewentualne referencje).

http://www.bip.powiatoleski.pl


nalezy skladae w zaklejonych kopertach
w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty

Wymagane dokumenty aplikacyjne
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego
z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydzialu Administracji
Architektoniczno - Budowlanej w terminie do dnia 19.01.2017r. do godz. 15-tej.

Aplikacje, ktore wplyn't do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~d't rozpatrywane.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej
(www.bip.powialoleski.pl w zakladce nabor na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej
Starostwa Powiatowego w Olesnie ul. Pieloka 21.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV (z uwzgl~dnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzul,t: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw't z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) oraz ustaw't z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j.).

http://www.bip.powialoleski.pl

