
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy  

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora 

nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej w wymiarze  

½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 

 

 
Nazwa i adres organizatora konkursu: 

  Zarząd Dróg Miejskich, 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10 

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria: 

1.Wymagania niezbędne: 

a) wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458 z póź.zm.), 

b) wykształcenie wyższe oraz 4 letni staż pracy, 

c) uprawnienia budowlane, 

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

f) znajomość przepisów ustaw:  

- prawo wodne, 

- prawo ochrony środowiska, 

- prawo budowlane, 

- o odpadach, 

- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

- o finansach publicznych, 

- o drogach publicznych, 

- kodeks postępowania administracyjnego, 

f) znajomość rozporządzeń do wyżej wymienionych ustaw, 

g) praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, 

EXCEL). 

2.Wymagania dodatkowe: 

a)  umiejętność pracy w zespole, 

b)  komunikatywność. 

II. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć: 

1. list motywacyjny, 

2. pełny życiorys zawodowy, 

a)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

b) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym 

świadectwa pracy, 

c) kserokopię dowodu osobistego, 

d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji, 

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  

(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia 

zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego). 

 

 



III. Zakres zadań na stanowisku  inspektora nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji 

deszczowej ( ½ etatu) w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich: 

1. planuje organizację nadzoruje i rozlicza terminy i realizację robót budowlano – 

montażowych na drogach publicznych i wewnętrznych miejskich objętych planem 

rzeczowo – finansowym na dany rok. 

2. pełni rolę członka komisji przetargowej powoływanej przez Dyrektora jednostki do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 

projektowanie i wykonawstwo robót, objętych planem rzeczowo – finansowym, 

3. przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) na projektowanie i roboty budowlane,  

4. dokonuje przeglądy i oceny, zgodnie z przepisami prawa, w okresach rocznych 

 i pięcioletnich, stanu technicznego kanalizacji deszczowej, w zakresie jej 

przydatności eksploatacyjnej,  

5. przygotowuje informacje i sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań 

wynikające z planu budżetu jednostki, zaleceń i poleceń Prezydenta Miasta oraz 

innych organów uprawnionych do kontrolowania Zarządu Dróg Miejskich, z zakresu 

spraw będących w kompetencji, 

6. dokonuje przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań, 

7. realizuje zadania wynikające z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                       

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

8. przygotowuje umowy na odprowadzanie ścieków deszczowych, 

9. nalicza opłaty, sporządza szczegółowe rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska, 

  sporządza zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz  

  o wysokości należnych opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  

  i  przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego, 

10. współpracuje z działem budżetowo-administracyjnym w sprawach realizacji budżetu 

 i likwidacji-windykacji szkód, wraz ze sporządzaniem sprawozdań z ich realizacji, 

11. Przygotowuje wnioski o dofinansowanie zewnętrzne prowadzonych zadań. 

IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ds. sieci 

kanalizacji deszczowej ( ½ etatu) w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich: 

1. praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń biurowych oraz  w terenie wymagająca przemieszczania się po terenie 

miasta Legnicy w związku z prowadzonym nadzorem. 

2. stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na II piętrze w budynku 

przy ul. Wojska Polskiego 10, do którego dostęp jest jedynie poprzez klatkę 

schodową. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy, 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych za listopad 2014 roku wynosi poniżej 6%. 

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach i dopiskiem „konkurs  

na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej w dziale 

technicznym Zarządu Dróg Miejskich” do dnia 15 stycznia 2015 roku  

w pokoju nr 307  Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy przy  ul. Wojska Polskiego 10. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 


