ZARZADZENIE Nr27/2019
Wttta Gminy Braisk
z dnia 12 1istopada 2019 r.
w sprawie ogloszellia konkursu na woine stanowisko urz9dnicze
lnspektora ds.Budownictwa,Inwestytti,Zagospodarowania Przestrzennego
i Nieruchomo6ci w UrzedZie Gminy Braisk.
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.o samorzι
rzie
gminnり m(tj.Dz.U.z2019r.poz。 506 z p6乏 n.zln.),art.1l ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o pracowllikach salnorzOdowych(tj.Dz.U.z2019r.poz。 1282 z p6乏 n.zm。 ),
zarzOdzam,co nastOptte:

s1
l. Oglaszam konkurs na wolne stanowisko urzgdnicze Inspektora ds. Budownictwa,
Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i NieruchomoSci w Urzqdzie Gminy
Brarisk.
2. TreS6 ogloszenia o niniejszym konkursie okreSla zalqcznik nr

I

do Zarzqdzenia.

s2
Zarz1dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Sr6jta ( inrinv Ilrarisk
z clnia

l2 listopada 2019

r.

OGLOSZENIE

W6jta Gminy Brarisk
o naborze na wolne stanowisko urzgdnicze
Ｉ
Ｏ

Nazwa i adres jednostki: Urzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek 8,17-120 Brarisk.

Ｉ

Ｉ

OkreSlenie stanowiska: Inspektor

ds.

Budownictwa,

Inwestycji,
Zagospodarowania Przestzennego i NieruchomoSci w Urzqdzie Gminy Brarfisk.
Ｉ■
■■
７■

Wvmagania niezbedne od kandydat6w:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

IV.

obywatelstwopolskie;
pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych;
stan zdrowia umoZliwiaj4cy praca na w/w stanowisku;
nieposzlakowana opinia;
brak skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane
z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
wyksztalcenie wyZsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w
o szkolnictwie wyZszym o specjalnoSci budownictwo lub zblizonym;
co najmniej 5 letni sta2 pracy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowl anej bez ograniczeri
biegla znajomoSd obslugi komputera w zakresie podstawowych program6w
pakietu Office;
znajomoS6 przepis6w prawnych
szczeg6lno6ci ustawy
planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, przepis6w
obowi4zujqcych w zakresie budowy i utrzymania dr6g, ustawy prawo zam6wieri
publicznych, ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, ustawy
o samorzqdzie gminnym.
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Wvmagania dodatkowe:

a)
b)
c)
d)
e)
V.

Prawo jazdy kat. B,
wysoka kultura osobista,
umiejgtnoSi skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
znajomoSd struktury organizacyjnej urzgdu,
kreatywno66,samodzielnoS6,inicjatywa.

Zakres wykonvwanvch zadari na stanowisku:

1)

Wykonywanie przeglqd6w obiekt6w budowlanych bgd4cych na stanie Gminy
Brarisk,

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wykonywanie zadah z zakresu zarzqdzania i administrowania sieciq dr6g
okreSlonych w ustawie o drogach publicznych,
Prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dr6g do wlaSciwej kategorii oraz zmiany
klasyfikacji,
prowadzenie spraw budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dr6g gminnych
i wewngtrznych,
prowadzenie i aktualizacja ewidencji dr6g gminnych oraz gminnej infrastruktury
technicznej,
zakladanie i prowadzenie ksiqZek obiekt6w budowlanych,
prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjqinwestycji Gminy,
wydawanie w odniesieniu do dr6g gminnych zezwoleri na lokalizowanie w pasie
drogowym obiekt6w nie zwi4zanych z gospodarkq drogow4, na zajmowanie pasa
drogowego, orzekanie o przywr6ceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w
razie jego naruszenia,
tym opracowanie decyzji ustalajqcych oplaty za
samowolne zajEcie pasa drogowego,
prowadzenie spraw z zakresu budownictwa m. in. przygotowanie dokumentacji
projektowej, weryfi kacj a kosztorys6w,
prace formalno prawne m. in. przygotowanie dokumentacji niezbgdnej do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg, zgody na u2ytkowanie, zgloszeh o
rozpoczgciu prac itp.,
kontrola postgpu prac podczas wizji lokalnych w terenie,
uczestnictwo w odbior ach zadafi inwestycyj nych,
przygotowywanie irozliczanie wniosk6w o dofinansowanie z funduszy krajowych i
Unii Europej skiej doty czqcy ch inwestycj i gminnych.

w

9)
l0)
11)
1

2)

13)

VI.
a)
b)
c)
d)
e)

-

Wvmagane dokumentv:
zyciorys (CV),
list motywacyjny,
dokumenty po6wiadczaj4ce wyksztalcenie (dyplom lub zaSwiadczenie
odbytych studi6w),
dokumentypotwierdzaj?ceuprawnieniabudowlane,

dokumenty potwierdzajqce

stul pracy

o

stanie

(Swiadectwa, zalwiadczenia itp.)

potwierdzo ne za zgodnoS6 z oryginalem,

i)
j)

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie zgodnie z
zalqcznikiem nr I
oSwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w li5cie motywacyjnym lub innych zal1czonych dokumentach - jeSli w zakresie
tych danych zawarte sq szczegolne kategorie danych, o kt6rych mowa w art. 9 ust.
1 RODO (zal4cznik nr l)
w przypadku chgci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przezUrzAd
Gminy Brarisk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk proszg o umieszczenie oSwiadczenia
o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Urz1d Gminy Brarisk przez okres
najbli2szych 3miesigcy, a po tym terminie w przypadku nieodebrania przekazanych
dokument6w na ich komisyjne zniszczenie (zal4cznik nr l)
oSwiadczenie o braku przeciwwskazafi zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
o3wiadczenie o niekaralnoSci, korzystaniu z pelni praw publicznych i posiadaniu

k)

pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych,
kserokopia prawa jazdy

0
g)
h)

l)

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach.

VII.

Dodatkowe informacie:

a) kserokopie dokument6w

aplikacyjnych powinny by6 poSwiadczone przez kandydata
za zgodnofid z oryginalem,
w miesi4cu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wska2nik zatrudnienia
os6b niepelnosprawnych
Urzgdzie Gminy Bransk w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zawodowej spolecmej oraz zatrudnienia os6b niepelnosprawnych
wynosil poniaej 6%o.

b)

w
i

V[I.

Warunki pracv

a) wymiar zatrudnienia-Yz etat;i
b) praca o charakterze administracyjno-biurow)rm,
c) praca przy komputerze powyzej 4 godzin dziennie,
d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporz4dzeniem

Rady Ministr6w z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
93 6) oraz Regulaminem wynagr adzania pracownik6w Urzgdu Gminy Bransk.

IX.

Mieisce i termin zloienia dokument6w

l.

Miejsce zloheniadokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyj ne nale?y skladad :
a) osobi6cie w siedzibie urzgdu, lub
b) pocaq na adres: Urz4d Gminy Brar{sk, ul Rynek 8,17 -120 Brarisk

z

dopiskion: "Nabdr na stanowisko Inspektora ds. Budownictwa, Inwestycji,

Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomoici w Urzgdzie Gminy Brofisk."

2.

Termin zlohenia: do dnia 22 listopada 2019 r. do eodz. 15.00 w przypadku
wysylania pocztq decyduje data stempla pocztowego natomiast w przypadku
osobistego dostarczenia dokument6w decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy
Brarisk.

Aplikacje, kt6re wplyn4 do urzgdu po wyzej okreSlonym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

X.

Inne informacie

Postgpowanie naboru na wolne stanowisko przeprowadza Komisja konkursowa powolana
przez W6jta Gminy Bransk.
Postgpowanie skladai sig bgdzie z dw6ch etap6w:

I etap- wstgpna ocena zlohonych aplikacji- zlolone oferty poddane zostanq analizie maj4cej
na celu por6wnanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami
formalnymi okreSlonymi w ogloszeniu.
Kandydaci, kt6rych oferty spelnily wymogi formalne przechodzqdo drugiego etapu naboru.

II

etap- sprawdzenie wiedzy

i umiejgtnoSci kandydat6w.

Selekcja kandydat6w dokonana bEdzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu
spelnily wymogi

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru osoby, kt6re
formalne zostanq powiadomione indywidualnie.

Ogloszenie oraz informacia o wvnikach naboru beda umieszczone na

XI.

stronie internetowei BIP oraz na tablicy osloszef Urzedu Gminv
BrarhsIc

XII.

Informacie dotvczace przetwazania danvch osoborwch

Administrator
Administratorem Pana./Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji

jest Urzgdu Gminy Brarisk reprezentowany przez W6jta Gminy Brarisk, z
siedzib4 przy ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk. Moze Pan/Pani skontaktowai sig z nami
osobiScie, poprzez korespondencjg tradycyjn4 lub telefonicznie pod numerem
85 737 50 3l
Inspektor ochrony danych
W celu uzyskania informacji dotycz4cych przetwarzanych przez Urz4d Gminy
Brarisk danych osobowych moze sig Pan/Pani skontaktowad z naszym
Inspektorem Ochrony Danych za poSrednictwem korespondencji e-mail
ki erowanej na adres : iod_ug_bransk@podl askie.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ' bEdq
przetwarzane w celu przeprowa dzenia obecnego postgpowania rekrutacyjnego2,
natomiast inne dane, wtym dane do kontaktu, na podstawie zgodf , kt6ra moze
zostad odwolana w dowolnym czasie.

Urz4d Gminy Brarisk bgdzie przetwarzil, Pana/Pani dane osobowe, takie
w kolejnych naborach pracownik6w jeZeli wyrazi Pan/Pani na to zgodga, kt6ra
moze zostad odwolana w dowolnym czasie.
Je2eli w dokumentach zawarte s4 dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. I RODO
konieczna bgdzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanies, kt6ra mole zostal
odwolana w dowolnym czasie.
|

*.1rrriu*

2 Art.6 ust.

,25
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. ,O,S poz.917 zenm.);
"rorr,"u
I lit. b Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia2T kwietnia 2016

wsprawie ochrony os6b fizycznych wzwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016,str. l,zpbin. zm.) (dalej: RODO);

r.

3Art.6ust. I litaRODO;
4Art.6ust. llitaRODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe bgdq przekazywane uprawnionym instytucjom w
szczeg6lnoSci na podstawie
obowiqzuj4cych przepis6w prawa. W
usprawiedliwionych przypadkach dane te mogQ by6 udostgpnione, na podstawie

um6w gwarantujqcych bezpieczeristwo danych osobowych, instytucjom
Swiadcz4cym uslugi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia
merylory czne go/organi z acyj n e go.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bEde
przechowywane do zakohczenia procesu rekrutacj i.
W przlpadku wyrazonej przez Pana/Pani4 zgody na wykorzystywane danych
osobowych dla cel6w przyszlych rekrutacji, Pana./Pani dane bgdq wykorzystywane
przez 3 miesiqce.
Prawa os6b, kt6rych dane dotyczq
Ma Pan/Pani prawo do:
l) prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunigcia danych osobowych
(o ile pozwalaj1na to przepisy prawa i w przypadku wyrazeniaprzez Pana/Pani4
zgody na przetwarzanie danych mole Pan/Pani wycofa6 j4 w dowolnym
momencie. W tym celu nalezy zwr6ci6 sig pisemnie do Administratora Danych).
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki2,00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Pana/Pani4 danych osobowych w zakresie wynikaj4cym z art. 221
Kodeksu pracy jest niezbgdne, aby uczestniczyi w postgpowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Pana/Pani4 innych danych jest dobrowolne.
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIECAJACEJ SIE O
ZATRUDNIENIE

1.

Imig (imiona) i nazwisko

2.

Data urodzenia ..........

3.

Dane kontaktowe ..........
(wskazane przez osobg ubiegaj4c4 sig o zatrudnienie)

4.

Wyksztalcenie (gdy jest ono niezbgdne do wykonywania pracy okre5lonego rodzaju lub
na okreSlonym stanowisku) .........
(nazwa szkoly i rok

jej ukoriczenia)

(zaw6d, specjalnoSd, stopieri naukowy, tyful
zawodowy, tytul naukowy)

5.

Kwalifikacje zawodowe (gdy s4 one niezbgdne do wykonywania pracy okreSlonego
rodzaju lub na okreSlonym stanowisku) ...............

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupelnienia wiedzy lub umiejgtnoSci)

6.

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbgdne do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju lub na okreSlonym stanowisku) ...............

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc6w
oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.

Dodatkowe dane osobowe, jeZeli prawo lub obowipek ich podania wynika z przepis6w
szczeg6lnych .............

(miejscowoSd i data)

(podpis osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie)

n

Wyra2am zgodg* na przetwarzanie moich danych osobowych zawafich w liScie motywacyjnym
oraz zalqczonych do niego dokumentach - wymagane jeili przekazane dane obejntujq szczegdlne
kategorie danych, o ktLrych mowq w art. 9 ust. I RODO.

n Wyra2am zgodg* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, a w przypadku wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urzgdu
Gminy Brarisk, ul. Rynek 8, l'7-120 Bransk przez okres najbli2szych 3 miesigcy, a w przypadku
nieodebrani a przekazanych dokument6w na ich komisyjn e zniszczenie.
*- ZaznaczY,rzy2ykiem wlaSciwe pole wyboru

(podpis osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie)
I

nformaci e dotvczace orzetwa rzan ia danvch osobowvch

Administrator
Administratorem Pana/Pani danych przetwarzatych w ramach procesu rekrutacji jest Urzqd Gminy Brarisk
reprezentowany przez W6jta Gminy Brarisk, z siedzibq przy ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk. Mo2e Pan/Pani
skontaktowad sig z nami osobiScie, poprzez korespondencjg tradycyjnq lub telefonicznie pod numerem 85737
50

3l

Inspektor ochrony danych
W celu uzyskania informacji dotyczqcych przetwarzanych przez Urz4d Gminy Brarisk danych osobowych moze
sig Pan/Pani skontaktowai z naszym Inspektorem Ochrony Danych za poSrednictwem korespondencji e-mail
kierowanej na adres: iod_ug_bransk@podlaskie.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe wzakresie wskazanym wprzepisach prawa pracy'bEdq przetwarzane wcelu
przeprowadzenia- obecnego postgpowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na
podstawie zgodys, kl6ra mo2e zostaC odwolana w dowolnym czasie.
Urzqd Gminy Brarisk bgdzie przetwarzal Pana/Pani dane osobowe, tak2e w kolejnych naborach pracownik6w
jeileliwyrazi Pan/Pani na to zgodga, kt6ra mo2e zosta6 odwolana w dowolnym czasie.
Je2eli w dokumentach zawarte s4 dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. I RODO konieczna bgdzie Pana/Pani zgoda
rnichprzetwarzanies, kt6ra mo2e zostac odwolana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe bgdq przekazywane uprawnionym instytucjom w szczeg6lnoSci na podstawie
obowi4zujqcych przepis6w prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mog4 byC udostgpnione, na
podstawie um6w gwarantujqcych bezpieczeflstwo danych osobowych, instyucjom Swiadczqcym uslugi
serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytoryczne gol orgaruzacvjnego.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym b9d4 przechowywane do zakoriczenia procesu
rekrutacji.
W prrypadku wyrazonej przezPana/Pani4 zgody na wykorzystywane danych osobowych dla cel6w przyszlych
rekrutacji, Pana/Pani dane bgdq wykorzystywane przez 3 miesiqce.
Prawa os6b, kt6rych dane dotycz4
Ma Pan/Pani prawo do:
l) prawo dostgpu do swoich danych orazot;:rymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzaria danych osobowych;
4) prawo do usunigcia danych osobowych
(o ile pozwafajq na to przepisy prawa i w przypadku wyailenia przez Pana/Pani4 zgody na przetwarzanie
danych mo2e Pan/Pani wycofaC j4 w dowolnym momencie. W tym celu nalezy zwr6cid sig pisemnie do
Administratora Danych).
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przezPana/Paniq danych osobowych w zakresie wynikaj4cym zart.22t Kodeksu pracyjest niezbgdne,
aby uczestniczy6 w postgpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przezPana/Pani4 innych danych jest dobrowolne.

t
2

Art.22 ustawy z 26 czenlca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 zezm.);

Art. 6 ust. I lit. b Rozpozqdzenia Parlameniu E-uropejskiego I ifaay (Uf) 2016/6'19 z&tia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycmych wzwiqzlru zprze$trarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekfiy
95146^NE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. tJn. UE L I l9 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.) (dalej: RODO);
3Art.6ust. llitaRoDo;
aArt.6ust. I litaRODO;

5A(.9ust.2lit.aRODO.

(podpis osoby

