
Zarzqdzenie nr 2712007 
Wbjta Gminy Kdaczyce 
z dnia 20 kwietnia 2007r. 

w sprawie: ogloszenia naboru na stanowisko inspektora ds. kultury i 
promocji oraz stanowisko inspektora ds. inwestycji 

Dziatajqc na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o 
pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z poin. zm.) 
zarzqdzam, co nastqpuje: 

Ogtasza siq nabor na stanowisko: 
§ 1 

a 1. inspektora ds. kultury i promocji 
2. inspektora ds. inwestycji 

52 
Ogtoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. kultury i promocji 
stanowiqce zatqcznik nr 1 oraz ogloszenie o naborze na stanowisko 
inspektora ds. inwestycji stanowiqce zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia 
podlegajq publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogtoszeh Urzedu Gminy. 

53 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



O G t A S Z A  
nab6r do pracy w Urzedzie Gminy Kotaczyce na stanowisko: 

ins~ektora ds. kulturv i ~romoci i  

WYMAGANIA NIEZBEDNE: 
1. wyksztalcenie wyzsze 
2. umiejetnosc przygct~wywania: 

a) prezentacji i notatek prasowych 
b) biuletynow informacyjnych 
c) materialow promocyjnych 

3. niekaralnosC za przestepstwa popetnione umyslnie 
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie 
5. znajomosc obstugi komputera i pakietow biurowych MS Orfice (Word, Exel) 
WYMAGANIA DODATKOWE: 
1 doswiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 
2. umiejetnosC redagowania pism okolicznosciowych, przemowien i sprawozdafi 
3. znajomosc ustawy o samorzqdzie gminnym i problematyki samorzqdu 

lokalnego 
4. znajomosC tworzenia lokalnych programow rozwoju 
ZAKRES WYKONYWANYCH NA STANOWISKU ZADAN: 
1. wspwraca z miastami partnerskimi 
2. wspcjtpraca z jednostkami samorzqdowymi, rzqdowymi i pozarzqdowymi w 

zakresie kultury 
3. prowadzenie spraw zwiqzanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagrod w 

dziedzinie kultury 
4. przygotowywanie imprez kulturalnych i sportowych 
5. promocja Gminy 
6. opracowanie materiatow informacyjnych 
7. nadzor i koordynacja pracy referentow ds. kultury 
8. opracowywanie Biuletynu lnformacyjnego wydawanego przez Urzqd Gminy 
9. biezqca aktualizacja Biuletynu lnformacji Publicznej 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. podanie z uzasadnieniem 
2. zyciorys - CV 
3. kwestionariusz osobowy 
4. kserokopie dyplomow, Swiadectw tub inne dokumenty potwierdzajqce 

wyksztalcenie 
5. oswiadczenie o niekaralnosci za przestepstwo popdnione umyslnie 
6. oswiadczenie o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z poin. zm.) 

Dokumenty naleiy skladai: w zamkniqtych kopertach z dopiskiem: ,Nab6r na stanowisko 
inspektora ds. kultu ry i promocji" w sekretariacie Urzqdu Gminy Kolaczyce lub przeslak 
pocztq na adres: Urzqd Gminy Kolaczyce, ul. Rynek 1,38-2 13 Kolaczyce 
w tenninie do 7 maja 2007r. 
Informacji udziela: Sekretarz Gminy - Ernilia MySko-Wiejowska, tel. (0-1 3) 44 602 58 



WOJT GMINY KO~ACZYCE 
O G L A S Z A  

nab& do pracy w Urzedzie Gminy Kotaczyce na stanowisko: 

ins~ektora ds. inwestvcii 

W M A G A N I A  NIEZBEDNE: 
1. wyksztatcenie techniczne (specjalnosc budownictwo lub iniynieria sanitarna) 
2. posiada liprawnienia budowlane 
3. niekaralnosc za przestqpstwa popetnione umyslnie 
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie 
5. znajomosc obstugi komputera i pakietow biurowych MS Office (Word, Exel) 
WYMAGANIA DODATKOWE: 
1. doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwiqzanym z prowadzeniem 

inwestycji , robot remontowych 
2. umiejqtnosc pracy w zespole, sprawnej organizacji pracy 

0 3. znajomosc ustawy o samorzqdzie gminnym i problematyki samorzqdu 
lokalnego 

4. odpowiedzialnosC, dyspozycyjnoSC 
ZAKRES WYKONYWANYCH NA STANOWISKU ZADAN: 
1. przygotowywanie i prowadzenie inwestycji 
2. planowanie wydatkow inwestycyjnych 
3. wystqpowanie do funduszow pomocowych o dofinansowanie inwestycji i 

remontow 
4. nadzorowanie i kontrolowanie budow i remontow jako inspektor nadzoru. 
5. prowadzenie budow jako kierownik budowy w razie koniecznosci. 
6. zgtaszanie do Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego w Jasle 

obiektow do zuiytkowania 
7. rozliczanie zakonczonych zadan inwestycyjnych 
8. dokonywanie rocznej i piqcioletniej oceny stanu technicznego budynkow 

komunalnych 
WYMAGANE DOKUMENTY: * 1. podanie z uzasadnieniem 
2. iyciorys- CV 
3, kwestionariusz osobowy 
4. kserokopie dyplomow, swiadectw lub inne dokumenty potvvierdzajqce 

wyksztatcenie 
5. oswiadczenie o niekaralnosci za przestqpstwo popetnione umyslnie 
6. oswiadczenie o wyraieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z poin. zm.) 

Dokurnenty naleky skladak w zamkniqtych kopertach z dopiskiem: ,,Nab(ir na stanowisko 
inspektora ds. inwestycji" w sekretariacie Urzqdu Grniny Kolaczyce lub przeslad pocztq na 
adres: U q d  Gminy Kolaczyce, ul. Rynek 1,3 8-2 1 3 Kolaczyce 
w termhie do 7 maja 2007r. 
Informacji udziela: Sekretarz Gminy - Ernilia MySko-Wiejowska, tel. (0-13) 44 602 58 


