o NABORZE

OGt.OSZENIE
NA WOLNE STANOWISKO
Z DNIA 21 maja 2019 roku

URZ~DNICZE

STAROSTA OLESKI OGlASZA NABOR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTORA W WYDZIALE ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Wymiar czasu pracy: pefny etat
Liczba kandydatow do wylonienia: 1 osoba
1.Wymagania niezb~dne
a) wyksztakenie: wyzsze, kierunek: budownictwo, architektura, urbanistyka lub kierunki pokrewne
lub srednie kierunkowe i co najmniej 3-letni staz pracy;
b) obywatelstwo polskie;
c) pefna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pe~nipraw publicznych;
d) osoba nie by~askazana 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 zawodowe w pracy w administracji na stanowiskach zwiqzanych
z realizacjq zadan z zakresu architektury i budownictwa lub w biurze projektowym lub
w budownictwie bqdz na podobnym albo innym stanowisku zwiqzanym ze stosowaniem
przepis6w prawa budowlanego oraz przepis6w wykonawczych wydanych na jego podstawie;
b) znajomosc przepis6w prawa z zakresu ustawy: 0 samorzqdzie powiatowym, prawo budowlane
oraz przepis6w wykonawczych wydanych na jego podstawie;
c) obs~uga: komputery, biurowy sprz~t informatyczny, system operacyjny Windows, pakiety
biurowe Microsoft Office, Libre Office, Open Office;
d) umiej~tnosc pracy w zespole, komunikatywnosc, samodzielnosc, odpornosc na stres,
dok~adnosc, odpowiedzialnosc, analityczne podejscie do problem6w oraz wysoka kultura
osobista, terminowosc, sumiennosc, umiej~tnosc sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych

1.

zadan na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z terenu Gminy
Praszka oraz z terenu pozosta~ch Gmin wg odr~bnej dyspozycji Naczelnika Wydzia~u
Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
a) gromadzenie kopii uchwalonych miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego;
b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosk6w 0 wydanie pozwolenia na budow~;
c) sprawdzanie zgodnosci projekt6w budowlanych z ustaleniami wynikajqcymi z
miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego i innych akt6w prawa
miejscowego albo decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony srodowiska;
d) sprawdzanie zgodnosci projektu zagospodarowania dzia~ki lub terenu z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi;
e) sprawdzanie kompletnosci projekt6w budowlanych oraz posiadania wymaganych do
tych projekt6w opinii, uzgodnien i pozwolen, a takze informacji 0 bezpieczenstwie
i ochronie zdrowia oraz obstarze oddzia~ania;
f)
kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujqce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnien do pefnienia tych funkcji oraz przynaleznosci do w~asciwej
izby samorzqdu budowlanego;
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2.

kontrola wykonania obowiqzku sprawdzenia projektow budowlanych przez osoby
posiadajqce wymagane uprawnienia budowlane;
przygotowywanie postanowien 0 obowiqzku usuni~cia nieprawid~owosci w projekcie
budowlanym;
przygotowywanie decyzji 0 pozwoleniu na budow~ bqdz 0 odmowie pozwolenia na
budow~;
przygotowywanie decyzji 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego;
przygotowywanie decyzji 0 zmianie pozwolenia na budow~;
przygotowywanie decyzji 0 uchyleniu pozwolenia na budow~ w przypadku istotnego
odstqpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia
na budow~, stwierdzonego przez w~asciwy organ;
przygotowywanie decyzji 0 przeniesieniu pozwolenia na budow~ na rzecz innych osob;
nak~adanie obowiqzku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiqzku
zapewnienia nadzoru autorskiego;
przyjmowanie i rozpatrYWanie zg~oszen budowy lub zg~oszen robot budowlanych nie
wymagajqcych pozwolenia na budow~;
przygotowywanie zawiadomien 0 nie wnoszeniu sprzeciwu do zg~oszen budowy lub
robot nie wymagajqcych pozwolenia na budow~;
przygotowywanie decyzji 0 wniesieniu sprzeciwu w sprawie budowy lub robot
budowlanych oraz nak~adanie obowiqzku uzyskania pozwolenia na budow~;
przyjmowanie i rozpatrYWanie zg~oszen 0 rozbiorce obiektu budowlanego oraz wnioskow
o pozwolenie na rozbiork~;
przygotowywanie zawiadomien 0 nie wnoszeniu sprzeciwu do zg~oszen rozbiorki obiektu
budowlanego;
przygotowywanie decyzji 0 wniesieniu sprzeciwu w sprawie rozbiorki obiektu
budowlanego i nak~adanie obowiqzku uzyskania pozwolenia na rozbiork~;
przygotowywanie decyzji 0 pozwoleniu na rozbiork~ bqdz 0 odmowie pozwolenia na
rozbiork~;
przyjmowanie i rozpatrYWanie wnioskow 0 zmian~ sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;
przygotowywanie decyzji 0 pozwoleniu lub 0 odmowie pozwolenia na zmian~ sposobu
uzytkowania;
przygotowywanie decyzji 0 obowiqzku uzyskania pozwolenia na budow~ w przypadku,
gdy zmiana sposobu uzytkowania jest powiqzana z wykonaniem robot budowlanych
wymagajqcych pozwolenia;
przygotowywanie wnioskow do w~asciwego ministra 0 udzielenie upowaznienia do
wydawania zgody na odst~pstwo od przepisow techniczno-budowlanych;
przygotowywanie postanowien w sprawie udzielenia bqdz odmowy zgody na
odst~pstwo od przepisow techniczno-budowlanych;
przygotowywanie decyzji nak~adajqcych obowiqzek geodezyjnego wyznaczenia w
terenie oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do
obiektow budowlanych wymagajqcych zg~oszenia;
przygotowywanie decyzji rozstrzygajqcej 0 niezb~dnosci wejscia do sqsiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci oraz warunkow korzystania z tego budynku, lokalu
lub nieruchomosci;
przygotowywanie zaswiadczen 0 spe~nieniu wymagan w zakresie samodzielnosci lokalu
mieszkalnego dla celow ustanowienia odr~bnej w~asnosci lokalu;
wspo~dzia~aniez organami nadzoru budowlanego oraz przekazywanie kopii decyzji
o pozwoleniu na budow~ wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kopii
innych decyzji, postanowien i zg~oszen wynikajqcych z przepisow prawa budowlanego.

Prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dla ca~osci
Wydzia~u AB:
a) prowadzenie zbioru aktow prawnych obowiqzujqcych w administracji architektonicznobudowlanej wraz z biezqcq jego aktualizacjq;
b) prowadzenie zbioru wzorow dokumentow i drukow obowiqzujqcych w pracy wydzia~u
wraz z ich aktualizacjq i komputerowym opracowywaniem;
c) przygotowywanie projektow odpowiedzi z zakresu Prawa budowlanego na zapytania
kierowane do Wydzia~u drogq e-mailowq;
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a) praca administracyjno-biurowa

(przy komputerze powyzej 4 godzin dziennie);
b) wymiar czasu pracy - petny etat w godz. pon., sr. czw. 7.30 - 15.30, wt. 7.30 -16.00,
pt. 7.30. - 15.00;
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i) oswiadczenie kandydata , ze nie toczy si~ przeciwko niemu post~powanie scigane
z oskar:zenia 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,
I) oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, jesli kandydat takq dzialalnosc
prowadzi,
I) oswiadczenie 0 posiadaniu orzeczenia 0 niepelnosprawnosci, jezeli kandydat chce
skorzystac z uprawnienia, 0 ktorym mowa w art.13a ust. 2 ustawy 0 pracownikach
samorzqdowych,
m) oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzor na stronie
www.bip.powiatoleskLpl w zakladce nabor na wolne stanowiska),;
n) inne dokumenty (ewentualne referencje).

7. Informacja dotyczijca przetwarzania danych osobowych:
Administrator
Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta
Oleski, majqcy siedzib~ w Starostwie Powiatowym w Olesnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana
Pieloka 21,46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych
Mogq si~ Panstwo kontaktowac z wyznaczonym przez Starost~ Oleskiego inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Olesnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300
Olesno, e-mail: iod@powiatoleskLpl, tel. 34 3597833.
eel i podstawy przetwarzania
Panstwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 b~dq przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego post~powania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody3, ktora moze zostac odwolana w dowolnym czasie.
Jezeli w dokumentach zawarte Sq dane, 0 ktorych mowa wart. 9 ust. 1 ROOO konieczna b~dzie
Panstwa zgoda na ich przetwarzanie4, ktora moze zostac odwolana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Oz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Oz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepIYWutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.)
(dalej: ROOO);

2

3Art. 6 ust. 1 lit a ROOO;
4Art. 9 ust. 2 lit. a ROOO.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcq Panstwa danych osobowych b~dzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibq w Opolu, ul.
Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w zwiqzku z korzystaniem przez Starostwo z systemu
elektronicznego obiegu dokumentow (S00365).

Okres przechowywania danych
Panstwa dane zgromadzone w obecnym
zakonczenia procesu rekrutacji.

procesie rekrutacyjnym

b~dq przechowywane

do

Prawa osob, ktorych dane dotycz~
Majq Panstwo prawo do:
a) prawo dost~pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usuni~cia danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz~du Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja

0

wymogu podania danych

Podanie przez Panstwa danych osobowych w zakresie wynikajqcym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezb~dne, aby uczestniczye w post~powaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panstwa innych
danych jest dobrowolne.

Wymagane
dokumenty
aplikacyjne
nalezy sk~adae
w zaklejonych
kopertach
w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie osobiscie lub za posrednictwem poczty
w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji
Architektoniczno - Budowlanej.
Aplikacje, kt6re w~nq

do Starostwa po wyzej okreslonym terminie nie b~dq rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg6~owe CV (z uwzgl~dnieniem
dok~adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq: Wyrazam zgod~ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do
realizacji procesu rekrutacji.

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

