NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ROZWOJU POWIATU
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu budowlanym albo w trakcie studiów
technicznych o tym samym profilu.
obligatoryjne umiejętności:
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
- znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
- znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków
- znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
dróg publicznych
- znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
- umiejętność analizowania dokumentacji technicznej- projektów budowlanych
- umiejętność obsługi komputera, pakiet Office (Word, Excel),
• dodatkowe atuty:
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, oraz w firmach o profilu budowlanym
- odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność,
- uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego.
- znajomość sposobów opracowywania specyfikacji technicznych.
2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
• wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane i Prawo ochrony środowiska
• prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa budowlanego w zakresie:
- zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z
ochroną środowiska lub decyzją o warunkach zabudowy,
- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
- sprawdzanie poświadczenia zgodności zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
- kontrola atestów, aprobat i świadectw wprowadzanych do obrotu i stosowania w budownictwie
nowych wyrobów budowlanych oraz już dopuszczonych do obrotu
• przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo
budowlane,
• kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
• wizje w terenie niezbędne do wykonywania obowiązków określonych w ustawie Prawo
budowlane,
• przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń
wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz współpraca z organem nadzoru budowlanego
• uczestniczenie na wezwanie nadzoru budowlanego we wspólnych czynnościach inspekcyjnych i

kontrolnych,
• merytoryczne przygotowywanie poleceń wydawanych przez Starostę właściwemu Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
• zapewnienie warunków prawnych dla ochrony dóbr kultury,
• stwierdzanie samodzielności lokali w formie zaświadczeń, zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego oraz przepisami szczególnymi,
• sporządzanie sprawozdawczości budowlanej na potrzeby organów budowlanych i GUS,
• przekazywanie do archiwum dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych do chwili ich
rozbiórki lub zniszczenia,
• pomoc w rozliczaniu rzeczowym inwestycji własnych powiatu,
• pomoc merytoryczna w zakresie przeprowadzania przetargów organizowanych przez powiat,
• fachowy nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez powiat.
3. WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy (o ile kandydat pracował zawodowo),
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• samodzielnie sporządzone „oświadczenie o niekaralności”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa w Kancelarii Ogólnej
(I piętro, pok. Nr 22) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
82-400 Sztum, z dopiskiem na kopercie “Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Wydz. Architektury” w terminie do dnia 25.01.2012r. do godziny 1500
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej - www.bip.powiatsztumski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w
Sztumie, ul. Mickiewicza 31.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 12
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 z
późn. zm.)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2012r. o godz. 12ºº
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. nr.14
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 (55) 267 74 29.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.powiatsztumski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 terminie do dnia 31.01.2012r.

