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Łask, dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Urząd Miejski w Łasku 

98-100 Łask, ul. Warszawska 14 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

INSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 

w wymiarze 1 etat 

 

Numer ewidencyjny naboru: OOG.2110.10.2018 

1. Wymagania niezbędne:  

1) wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku drogowym lub budowlanym; 

2) staż pracy:  

a) dla osób z wykształceniem wyższym wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy lub 

b) dla osób z wykształceniem średnim wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy; 

3) nieposzlakowana opinia; 

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych  

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy; 

7) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na 

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 

prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP; 

8) dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona  

dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) preferowane wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo lub drogownictwo; 

2) 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej; 

3) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych w tym pakietu MS Office, 

EWMAPA; 

4) znajomość przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach 

publicznych, ustawy Prawo budowlane; 

5) umiejętność pracy w zespole; 

6) znajomość terenu Gminy Łask; 

7) prawo jazdy kategorii B; 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) wydawanie zezwoleń na zjazdy z dróg, w tym uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 

publicznych i opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie obsługi komunikacyjnej; 

2) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; 

3) uzgodnienie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej 

i nadziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność gminy; 

4) współpraca z zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy Łask; 

5) udział w przeglądach dróg gminnych; 

6) ustalanie lokalizacji miejsc postojowych dla komunikacji zbiorowej; 

7) udział w pracach związanych z opracowaniem programu sieci dróg gminnych; 

8) prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi Burmistrza Łasku, w sprawie zasad  

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku; 



2 

9) przygotowywanie postępowań przetargowych wynikających z ustawy o zamówieniach 

publicznych dla zadań związanych z zarządem dróg gminnych; 

10) udział w pracach komisji przetargowej w związku z ogłoszonymi przetargami w zakresie  zadań 

na stanowisku pracy. 

11) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżące informowanie przełożonych 

o realizowanych powierzonych zadaniach; 

12) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów  dla  

potrzeb organów gminy; 

13) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji 

państwowej, jak również z innymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających 

z przepisów prawa. 

14) wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych. 

4. Warunki pracy na stanowisku: 

1) umowa o pracę; 

2) wymiar czasu pracy: pełny etat, 

3) praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym  

powyżej 4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,  

4) wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 

w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, 

5) stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w siedzibie urzędu, bez windy. 

 

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu sierpień 2018 r.  

wynosi co najmniej 6%. 

6. Wymagane dokumenty: 

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie 

www.bip.lask.pl - praca); 

2) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem; 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia                        

i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem; 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy potwierdzone za zgodność 

z oryginałem własnoręcznym podpisem; 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu                     

w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym 

podpisem; 

6) opinie lub referencje z dotychczasowej pracy;  

7) oświadczenia o: 

� posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

� niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności; 

� posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych;  
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� braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy); 

8) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;  

9) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. 

(Wzór w/w oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.lask.pl/praca).   

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. 

7. Pozostałe postanowienia: 

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia  7 września 2018 roku do godz. 15.30 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

"Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg"  

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 

(parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie adresu do 

korespondencji i numeru telefonu). 

2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data 

wpływu do siedziby Urzędu). 

3) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie 

oceny wstępnej. 

4) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie 

wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu 

wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania 

e-maila - telefonicznie. 

5) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu  oraz 

opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku. 

7) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone 

do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w 

Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku. Urząd Miejski w Łasku nie 

odsyła dokumentów kandydatów. 

8) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale 

Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego 

Rejestru Karnego.  

9) Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej 

kończącej się egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)). 

10) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 8347. 

 

 

       Burmistrz Łasku 

/-/ Gabriel Szkudlarek 

 


