Załącznik do Zarządzenia Nr 43/UM/2019
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 14 maja 2019 r.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw nadzoru nad
utrzymaniem i remontami dróg oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej w
Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy.
Nazwa i adres organizatora naboru: Urząd Miasta Legnicy, 59 - 220 Legnica, Plac
Słowiański 8
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1. Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w dziedzinie
nauk inżynieryjno – technicznych.
2. Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość przepisow ustaw: O drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo
energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeksu postępowania
administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
2/ umiejętność sprawnej obsługi komputera zakresie edytorów tekstu i arkuszy
kalkulacyjnych,
3/ roczne doświadczenie w pracy w administacji publicznej.
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy dokumentujące staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres
zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego
Rejestru Karnego),
8/ oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów niniejszej rekrutacji – druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Legnicy – zakładka - Ochrona danych osobowych,

10/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz z
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
III. Zakres zadań podinspektora do spraw nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg
oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
w Urzędzie Miasta Legnicy:
1/ opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów dróg
i mostów oraz zadań inwestycyjnych;
2/ nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg i mostów
przeprowadzanych przez ZDM;
3/ nadzór nad
funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej, w tym sieci wod-kan,
deszczowej i oświetlenia ulicznego;
4/ nadzór nad gruntami nierolniczymi wydzielonymi pod budowę dróg publicznych oraz
opiniowanie projektów zagospodarowania i czasowego udostępniania na cele
inwestycyjne;
5/ koordynacja działań nad przygotowaniem dokumentów do postępowań o zamówienie
publiczne na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy;
6/ opiniowanie wniosków, dotyczących likwidacji linii kolejowej lub jej części
przebiegającej przez teren leżący w granicach administracyjnych miasta;
7/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków zgłoszonych w ramach
LBO;
8/ dokonywanie bieżącej kontroli ogłoszeń publikowanych na stronie Zarządu Dróg
Miejskich zapytań ofertowych oraz zamówień publicznych w zakresie stosowania
zapisów "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie
międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”;
9/ sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz parafowanie faktur i rachunków
dotyczących realizowanych zadań.
IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora do spraw nadzoru nad utrzymaniem i
remontami dróg oraz funkcjonowania infrastruktury miejskiej w Wydziale
Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy:
1/ stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Legnica przy pl.
Słowiańskim 8, który jest wyposażony w windę,
2/ praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych,
3/ oświetlenie sztuczne i naturalne,
4/ praca jednozmianowa,
5/ praca będzie wymagała dokonywania wizji w terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legnicy, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
za kwiecień 2019 roku wynosi powyżej 6%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko
podinspektora do spraw nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg oraz
funkcjonowania infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w
Urzędzie Miasta Legnicy” do dnia 28 maja 2019r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy
przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w Urzędzie
Miasta Legnicy umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy
– zakładka – Ochrona danych osobowych i na stronie internetowej https://portal.legnica.eu.
Ścieżka dostępu: dla mieszkańca – oferty pracy – oferty pracy w Urzędzie Miasta Legnicy i
jednostkach podległych – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta Legnicy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Legnicy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach
od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

