
OGt.OSZENIE
o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE

Z DNIA 26 stycznia 2017 roku

STAROSTWO POWIATOWE
46-300 OLESNO ul. Pieloka 21

STAROSTA OLESKI OGt.ASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Wymiar czasu pracy: pefny etat
Liczba kandydat6w do wyfonienia: 1 osoba

1.Wymagania niezb~dne

a) wyksztafcenie wyzsze w zakresie budownictwa;
b) obywatelstwo polskie;
c) pefna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pefni praw publicznych;
d) osoba nie byfa skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest~pstwa
scigane z oskar'Zenia publicznego lub umyslne przest~pstwa skarbowe;

e) osoba cieszy si~ nieposzlakowanq opiniq.

2.Wymagania dodatkowe

a) preferowane doswiadczenie na stanowisku kancelaryjnym w administracji rzqdowej lub
samorzqdowej zwiqzane z realizacjq zadan wynikajqcych z ustawy Prawo budowlane;

b) znajomosc przepis6w prawa w zakresie: ustawy Prawo budowlane,
ustawy 0 samorzqdzie powiatowym, ustawy 0 pracownikach samorzqdowych, ustawy
Kodeks post~powania administracyjnego, ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz innych akt6w prawnych zwiqzanych z realizacjq zadan na stanowisku,
a takze umiej~tnosc ich wfasciwej interpretacji i stosowania;

c) umiej~tnosc pracy w zespole, komunikatywnosc. samodzielnosc;
d) odpowiednie planowanie i organizacja pracy, inicjatywa;
e) dobra znajomosc obsfugi komputera;
f) zdyscyplinowanie, rzetelnosc, odpowiedzialnosc, kreatywnosc.

3. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:

1) gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego,

2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosk6w 0 wydanie pozwolenia na budow~,

3) sprawdzanie zgodnosci zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikajqcymi
z miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony
srodowiska,

4) sprawdzanie zgodnosci projekt6w zagospodarowania dziafki z wymaganiami decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi,

5) sprawdzanie kompletnosci projekt6w budowlanych oraz wymaganych do tych projekt6w
opinii, uzgodnien i pozwolen, a takze informacji 0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,



6) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujqce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnien do petnienia tych funkcji oraz przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzqdu budowlanego,

7) kontrola wykonania obowiqzku sprawdzenia projektow budowlanych przez osoby
posiadajqce wymagane uprawnienia budowlane,

8) przygotowywanie postanowien 0 obowiqzku usuni~cia nieprawidtowosci w projekcie
budowlanym,

9) przygotowywanie decyzji 0 pozwoleniu na budow~ bqdz 0 odmowie pozwolenia na
budow~,

10) przygotowywanie decyzji 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,

11) przygotowywanie decyzji 0 zmianie pozwolenia na budow~,

12) przygotowywanie decyzji 0 uchyleniu pozwolenia na budow~ w przypadku istotnego
odstqpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia
na budow~, stwierdzonego przez wtasciwy organ,

13) przygotowywanie decyzji 0 przeniesieniu pozwolenia na budow~ na rzecz innych osob,

14) naktadanie obowiqzku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiqzku
zapewnienia nadzoru autorskiego,

15) przyjmowanie i rozpatrywanie zgtoszen budowy lub zgtoszen robot budowlanych nie
wymagajqcych pozwolenia na budow~,

16) przygotowywanie zawiadomien 0 nie wnoszeniu sprzeciwu do zgtoszen budowy lub robot
nie wymagajqcych pozwolenia na budow~,

17) przygotowywanie decyzji 0 wniesieniu sprzeciwu w sprawie budowy lub robot
budowlanych oraz naktadanie obowiqzku uzyskania pozwolenia na budow~,

18) przyjmowanie i rozpatrywanie zgtoszen 0 rozbiorce obiektu budowlanego oraz wnioskow
pozwolenie na rozbiork~,

19) przygotowywanie zawiadomien 0 nie wnoszeniu sprzeciwu do zgtoszen rozbiorki obiektu
budowlanego,

20) przygotowywanie decyzji 0 wniesieniu sprzeciwu w sprawie rozbiorki obiektu
budowlanego i naktadanie obowiqzku uzyskania pozwolenia na rozbiork~,

21) przygotowywanie decyzji 0 pozwoleniu na rozbiork~ bqdz 0 odmowie pozwolenia na
rozbiork~,

22) przyjmowanie i rozpatrywanie zgtoszen 0 zmian~ sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

23) przygotowywanie decyzji 0 sprzeciwie dotyczqcym zmiany sposobu uzytkowania,

24) przygotowywanie decyzji 0 obowiqzku uzyskania pozwolenia na budow~
w przypadku, gdy zmiana sposobu uzytkowania jest powiqzana z wykonaniem robot
budowlanych wymagajqcych pozwolenia,

25) przygotowywanie wnioskow do wtasciwego ministra 0 udzielenie upowaznienia do
wydawania zgody na odst~pstwo od przepisow techniczno-budowlanych,

26) przygotowywanie postanowien w sprawie udzielenia bqdz odmowy zgody na odst~pstwo
od przepisow techniczno-budowlanych,

27) przygotowywanie decyzji naktadajqcych obowiqzek geodezyjnego wyznaczenia
w terenie oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do
obiektow budowlanych wymagajqcych zgtoszenia,

28) przygotowywanie decyzji rozstrzygajqcych 0 niezb~dnosci wejscia do sqsiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci oraz warunkow korzystania z tego budynku, lokalu lub
nieruchomosci,



29) przygotowanie zaswiadczen 0 spefnieniu wymagan w zakresie samodzielnosci lokalu
mieszkalnego dla celow ustanowienia odr~bnej wtasnosci lokalu,

30) wspotdziatanie z organami nadzoru budowlanego oraz przekazywanie kopii decyzji
o pozwoleniu na budow~ wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii innych
decyzji, postanowien i zgtoszen wynikajqcych z przepisow prawa budowlanego.

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 - petny etat w godz. pon., sr. czw. 7.30 - 15.30, wt. 7.30 - 16.00,
pt. 7.30.15.00;

5. W miesiqcu poprzedzajqcym dat~ upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatrudnienia osob
niepetnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej
i spofecznej oraz zatrudnieniu osob niepefnosprawnych, jest nizszy niz 6%.

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

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

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

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

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

j) oswiadczenie 0 pefnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z pefni 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,

I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dziafalnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dziatalnosc
prowadzi,

f) kserokopia orzeczenia 0 posiadaniu stopnia niepefnosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzqdowych,
m) inne dokumenty (ewentualne referencje).

http://www.bip.powiatoleskLpl


Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadae w zaklejonych kopertach
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty
z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji
Architektoniczno - Budowlanej w terminie do dnia 15.02.2017r. do godz. 15-tej.

Aplikacje, kt6re wptynq do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane.

Informacja 0 wyniku naboru b~dzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiatoleski.pl
w zaktadce nab6r na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Olesnie ul. Pieloka 21.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6towe CV (z uwzgl~dnieniem
doktadnego przebiegu kariery zawodoweD, powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008
r. 0 pracownikach samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j.).

http://www.bip.powiatoleski.pl

