
 

KK.210.5.2019 

 

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej oraz infrastruktury informacji przestrzennej 

w Urzędzie Gminy w Gołuchowie 

63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 

 

I. Wymiar etatu: pełen etat 

 

II. Rodzaj zatrudnienia:  

Umowa o pracę na okres do 6 miesięcy z możliwością: 

1) wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, 

2) przedłużenia umowy, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 

 

III. Wymagania niezbędne: 

1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282): 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

2. wykształcenie co najmniej średnie,  

3. nieposzlakowana opinia. 

 

IV. Wymagania dodatkowe: 

1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy. 

2. Znajomość, w szczególności: 

1) dokumentacji oraz procedur administracyjnych,  

2) Statutu Gminy Gołuchów, 

3) ustawy o samorządzie gminnym 

4) ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 

5) ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 

6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, 

7) rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

8) ustawy o pracownikach samorządowych, 

9) ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

10) ustawy o ochronie danych osobowych, 

11) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

12) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, 

13) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  

14) ustawy o drogach publicznych,  

15) innych powiązanych przepisów prawa wynikających z pracy na danym stanowisku, 



16) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), znajomość zasad 

działania teleinformatycznego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym 

pełna obsługa EPUAP, umiejętność uruchamiania i administrowania dostępnymi usługami 

sieciowymi  (wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie i uruchamianie), 

umiejętność administrowania bazodanowymi systemami zarządzania GIS. 

 

3. Predyspozycje osobowościowe:  

umiejętność organizacji pracy oraz współpracy w grupie (w tym współpracy z organami  

i jednostkami wynikającymi z zakresu pełnionych obowiązków), komunikatywność i czytelność  

w zakresie spraw związanych z obsługą interesanta, umiejętność analitycznego myślenia, 

samodzielność i odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, systematyczność, opanowanie  

i cierpliwość, umiejętność tworzenia, redagowania i korekty pism oraz komunikatów, 

kreatywność, zdolność skutecznego porozumiewania się, pisemna swoboda wypowiedzi. 

4. Inne: 

1) preferowany staż pracy w administracji samorządowej, 

2) preferowane kierunki wykształcenia: administracja, 

3) posiadanie prawa jazdy, 

4) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej. 

 

V. Zakres  zadań i obowiązków na stanowisku:  

1. Prowadzenie spraw związanych  z programem priorytetowym „Czyste Powietrze”, w tym: raporty, 

współpraca z Beneficjentem, weryfikacja wniosku, współpraca z WFOŚ w Poznaniu (zgodnie  

z podpisanym porozumieniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”). 

2. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg gminnych oraz spraw związanych 

z kategoryzacją oraz klasyfikacją dróg gminnych wraz z obsługą oprogramowania w tym zakresie. 

3. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przygotowywaniem zezwoleń związanych  

z lokalizacją zjazdów z drogi gminnej, zajęciem pasa drogowego, lokalizacją oraz umieszczeniem 

urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

4. Przygotowywanie, wprowadzanie i aktualizacja danych związanych z bazą danych przestrzennych 

w Systemie Informacji Przestrzennej wykorzystywanej na potrzeby wewnętrzne referatu  

oraz w związku z funkcjonującym portalem dla mieszkańca, w odniesieniu do wymogów 

ustawowych, w tym ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej  

5. Wprowadzanie, koordynowanie i nadzór nad wprowadzanymi do systemów informatycznych 

danymi, w obrębie referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska 

 i gospodarki komunalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie (ustawa  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa o infrastrukturze 

informacji przestrzennej, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa  

o drogach publicznych), w związku z obsługą systemów i współpracą w zakresie informatyzacji 

danych. 

6. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania informacji publicznej oraz odpowiedzi na petycje,  

w ramach spraw dotyczących referatu. 

7. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych w ramach spraw dotyczących referatu. 

8. Przygotowywanie odpowiedzi na bieżące zapytania i wnioski kierowane do Referatu. 

9. Archiwizacja dokumentów na stanowisku pracy.  



VI. Wymagane dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru 

2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - kserokopie, 

3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (jeśli kandydat posiada) - kserokopie, 

4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy 

zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik 

ubiega się o zatrudnienie - kserokopie, 

5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, 

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu              

z pełni praw  publicznych, 

7. oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych                               

w procedurze naboru na stanowisko Młodszy referent ds. planowania przestrzennego zgodnie                                         

z poniższą formułą:  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  

w zakresie wykraczającym poza informacje wymagane w myśl ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r.  

– kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych  

w procesie rekrutacji na stanowisko Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej  

oraz infrastruktury informacji przestrzennej, ogłoszonym dnia 27.12.2019 r.”. 

 

VII. Warunki pracy na stanowisku: 

1. stanowisko pracy w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, 

2. wymiar czasu pracy – pełen etat, 

3. praca: poniedziałek od 730do 1630 od wtorku do czwartku w godzinach od 730do 1530, piątek  

od 730do 1430, 

4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.                            

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.)  

oraz  Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gołuchowie, 

5. lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku Urzędu 

Gminy w Gołuchowie, budynek wyposażony jest w podjazd do wysokości parteru.  

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: 

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie (p. 16), lub 

2) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów. 

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru                                

na stanowisko pracy: „Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej oraz infrastruktury informacji 

przestrzennej”, w terminie do dnia 08.01.2020 r., do godz. 1200. 

 

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 



IX.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

/www.bip.goluchow.pl/ w zakładce: „Oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu 

Gminy w Gołuchowie. 

 

X.  

Informuje się iż w miesiącu listopadzie 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                                        

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.                      

 

 

Data ogłoszenia: 27.12.2019 r.    

 

 


