
OGLOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko pracy

W6jt Gminy Belsk oglasza nab6r na wolne stanowisko uagdnicze: mlodszy referent ds.
planowania pzestzennego i budownictwa w Uzgdzie Gminy w Belsku Duiym, ul. Jana Kozietulskiego
4A, w pelnym wymiaze czasu pracy.

l.Wymagania niezbqdne:

a) wyksztalcenie: wy2sze
b) sta2 pracy: 2lata
c) szczeg6lne uprawnienia: do5wiadczenie zawodowe na stanowisku ds. planowania pzestzennego i

budownictwa
d) niekaralno6d, tj. osoba, kt6ra nie byla skazana prawomocnym wyrokiem s4du za umy6le pzestqpstwo

Scigane z oskarienia publicznego lub umy5le pnestqpstwo skarbowe
e) posiadanie pelnej zdolno6ci do czynno5ci prawnych oraz koaystanie z pelni praw publicznych

0 obywatelstwo:polskie

2.Wymagania poiqdane:

a)znajomo$c program6w: - SIGMA VIEWER, EGB V, WORD, EXCEL, POWER POINT

3. Zakres wykonywanych zadafi, obowiqzk6w i odpowiedzialno5ci na stanowisku:

W zakresie planowania pnestrzennego i budownictwa:

. prowadzenie spraw zwiqzanych ze sporz4dzaniem studium uwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z procedur4 ustalon4 w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

o prowadzenie spraw zwi4zanych ze sporz4dzaniem miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego gminy zgodnie z procedur4 ustalon4 w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

o przygotowywanie projekt6w uchwal w sprawie uchwalenia studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian,

o przygotowywanie projekt6w uchwal w sprawie uchwalenia miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego oraz jego zmian,

o przekarywanie Staro6cie kopii uchwalonych plan6w zagospodarowania przestrzennego gminy,
o przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu warunk6w zabudowy oraz decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycj i celu publicmego,
o pr4ygotowanie pism do uzgodnieri z organami decyzji o ustaleniu warunk6w zabudowy (projekt) oraz

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o prowadzenie rejestr6w decyzji o ustaleniu warunk6w zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycj i celu publicznego,
. wydawanie za(wiadczefi o przemaczeniu dzialek- informacje o terenie,
. wydawanie wypis6w i wyrys6w z miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego,
. sporzqdzanie sprawozdari z zakresie prowadzonych spraw,
o przygotowanie dokumentacji do archiwum,
o nadawanie i zmiany nazw miejscowoSci, ulic i p1ac6w,
r nadawanie i zmiany numer6w porz4dkowych nieruchomoSci.



W zakresie ochrony Srodowiska:

. realizacia zadafiw zakresie decyzji o Srodowiskorvych uwarunkowaniach,
o przygotowanie do uzgodnieri z organami material6w zwi4zanych z wydaniem decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach,
o wydawanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody narcalizacjg przedsigwzigi,
o prowadzenie rejestr6w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
. sporz4dzanie sprawozdah zzakresie prowadzonych spraw.

1. Wymagane dokumenty:
a) 2yciorys,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokument6w poSwiadczajqcych wyksztalcenie,
d) wypelniony kwestionariusz osobowy dla os6b ubiegajqcych sig o zatrudnienie,
e) oSwiadczenia kandydata, 2e nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestgpstwo Scigane z

oskar2enia publicznego lub umy6le przestqpstwo skarbowe,
f) o6wiadczenie kandydata o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych oraz korzystaniu z pelni praw

publicznych,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtno6ciach, np. zaSwiadczenia

o ukoriczonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie Swiadectw pracy, uprawnienia budowlane itp..

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 2yciorys powinny byc opatrzone klauzulq:

WyraLam zgodq na pzetwarzanie moich danych osobowych zawaftych w ofercie pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z p62n.zm) oraz ustawqz dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samonqdowych (Dz.U. z
2008r Nr 223 po2.1458). Ww. klauzula musi byt podpisana pnez osobq ubiegajqcqsiq o zatrudnienie.

5. Termin i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladac osobiScie w Sekretariacie Gminy Belsk Du2y, ul. Jana Kozietulskiego 4A,
lub pocztq na adres: Urzqd Gminy Belsk Du2y, ul. Jana Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Du2y w terminie do dnia
06.03.2013r. (decyduje data wplywu do Urzgdu).

Wojt Gminy Belsk Du2y
Wadyslaw Pi4tkowski


