
Burmistrz Bobowej 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

stanowisko ds. budownictwa i leśnictwa w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
c) nieposzlakowana opinia, 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
e) nie karalny/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie moŜe toczyć się przeciwko 

kandydatowi postępowanie karne, 
f) wykształcenie wyŜsze lub średnie(preferowany kierunek budowlany, ochrona środowiska), 
g) doświadczenie zawodowe 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a)    Znajomość regulacji prawnych z zakresu:  

• samorząd gminny, 
• prawo budowlane, 
• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 
• prawo zamówień publicznych 
• ustawa o lasach i przepisy wykonawcze, 
• ustawa o ochronie przyrody  oraz przepisy wykonawcze, 

b) biegła obsługa komputera (pakiet Office),  
c) uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

nadzorowania nad robotami budowlanymi, 
d) umiejętność kosztorysowania, 
e) wpis na listę członków izby inŜynierów budownictwa, 
f) prawo jazdy kat. B, 
g) umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, samodzielność w podejmowaniu 

decyzji, komunikatywność. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. prowadzenie  kart obiektów uŜyteczności  publicznej, 
2. przygotowywanie inwestycji, harmonogramów i procedur ich realizacji, 
3. rozliczanie inwestycji, 
4. nadzór nad bieŜącymi remontami  obiektów uŜyteczności publicznej stanowiących własność 

gminy, 
5. przygotowywanie  kosztorysów inwestorskich, 
6. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, 
7. realizacja zadań w zakresie obejmującym sprawy związane z leśnictwem i łowiectwem na 

terenie gminy, 
8. administrowanie i zarządzanie lasami stanowiącymi mienie komunalne gminy, 
9. zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody (m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie 

drzew z terenów nieruchomości), współpraca z leśniczym 
10. aktualizacja planów urządzeniowych lasów i realizacja zadań z nich wynikających. 
11. przygotowywanie  uchwał o nieodpłatnym przekazaniu  drewna dla osób  dotkniętych  klęską 

Ŝywiołową, 
12. wystawianie faktur na sprzedaŜ drewna  z lasów mienia komunalnego, 
13. prowadzenie zaopatrzenia  i sprzedaŜ sadzonek na zadrzewienia  dla mieszkańców gminy, 
14. przygotowywanie decyzji na wycinkę drzew i zadrzewień, pasów drogowych dróg wojewódzkich i 

powiatowych oraz naliczanie opłat bądź kar za wycinkę bez zezwolenia, udział w komisjach 
i sporządzanie protokołu  w sprawie  wycinki drzew  z zadrzewień, 

15. Uczestniczenie  przy ścince, odbiorze i wydawaniu pozyskanego drewna, nasadzaniu 
młodników i ich trzebieŜy; czyszczeniu lasu – jego pielęgnacji i zabezpieczenie  przed kradzieŜą 



 

 4. Wymagane dokumenty: 

a) Ŝyciorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) 

d) kwestionariusz osobowy 

e) zaświadczenie o niekaralności 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku 

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na 

adres: um@bobowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 

Urzędu  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i leśnictwa 

w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w terminie do dnia 5 sierpnia 2009 r.  (nie mniej niŜ 

10 dni od dnia opublikowania w BIP). 

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

/www.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”. 
 

Bobowa, dnia 20 lipca 2009 r. 

           


