
OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 / 2013 
na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U.  Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.) 
 

WÓJT GMINY ŁASKARZEW 
 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych  

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę  
Liczba lub wymiar etatu: 1 

 
I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane  
   z zatrudnieniem na danym stanowisku: 
1. Niezbędne: 
      1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  
          praw publicznych, 
      2) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  
          przestępstwa skarbowe, 
      3) nieposzlakowana opinia, 
      4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 
       5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów                   
          o szkolnictwie wyższym, preferowana specjalność: budownictwo, pozyskiwanie  
          funduszy unijnych, administracja.  
    
2. Dodatkowe: 

1) umiejętność pracy w zespole, 
2) systematyczność, 
3) terminowość załatwiania spraw, 
4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, 
5) odpowiedzialność,  
6) komunikatywność, 
7) dyspozycyjność, 
8) znajomość ustaw związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów  
         publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień  
         publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania  
         administracyjnego, 
9) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych, 
10)  prawo jazdy kategorii B. 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 
1) Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, 
2) Wykonywanie zadań wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych – 

przy zachowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych realizowane przez 
gminę oraz jednostki  organizacyjne gminy, w tym: 
- przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
oraz zmian personalnych w składzie Komisji, 
- opracowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Przetargowej i przedstawianie go  
do zatwierdzenia Wójtowi, 
- obsługa techniczno-kancelaryjna Komisji Przetargowej, 
- podawanie do wiadomości publicznej ogłoszeń o przetargach, a w przypadkach  
określonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych - przesyłanie do  
Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych,  
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia   
przetargu, w tym  opracowywanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków  



zamówienia, 
- sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przetargów, 
- przygotowywanie projektu umowy z oferentem wyłonionym w drodze przetargu  
przez Komisję Przetargową, 
- prowadzenie całokształtu procedury w przypadku złożenia odwołania lub protestu, 
- prowadzenie rejestrów udzielonych zamówień publicznych oraz rejestru umów  
zawieranych przez Wójta w tym zakresie, 

3) Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej i 
funduszy krajowych na realizację  projektów, mających na celu rozwój społeczno-
gospodarczy gminy Łaskarzew. 

4) Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych. 

5) Przygotowywanie merytoryczne wniosków w zakresie prowadzonych inwestycji pod 
względem zgodności z prawem budowlanym oraz ustawą o planowaniu 
przestrzennym. 

6) Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych 
organów o przyznanie funduszy krajowych i innych środków pomocowych z funduszy 
Unii Europejskiej.  

7) Monitorowanie i ocena realizowanych projektów, finansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej oraz funduszy krajowych.  

8) Przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych  
            w ramach realizowanych projektów,  

9) Opracowywanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju 
gminy,  

10) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku, 
            w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów,  

11) Współpraca z pracownikami gminy i kierownikami jednostek organizacyjnych w  
zakresie przygotowywania wniosków o środki akcesyjne. 

12)  Opracowywanie, składanie i rozliczanie wniosków o przyznanie środków  
              finansowych spoza budżetu gminy. 

13)  Rozliczanie funduszy pozyskanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej,  
             w tym: 
            - rozliczanie wniosków w ramach realizowanych projektów,  
            - prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków   
              finansowych, 
        - przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, wniosków o płatność,  
              harmonogramów płatności oraz rozliczeń końcowych,  
         - kontrola wydatkowanych środków finansowych,  
         - archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektu, 
        14) Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy. 
III. Wymagane dokumenty 

1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 
2) kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia), 
3) list motywacyjny, 
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie tj.  dyplom ukończenia 

uczelni wyższej (oryginały dokumentów do wglądu),  
5) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie wraz ze 

świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy (kopie), 
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
7) oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  
8) oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani 

dyscyplinarne, 



9) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
stanowisku urzędniczym, 

10) ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców, 
 Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz.1600.  
- osobiście w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży 
  im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko 
urzędnicze ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych”. 
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie              
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,                
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 
Uwaga: 
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 
będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy          
w Łaskarzewie  (bip.laskarzew.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Łaskarzewie. 
 
Łaskarzew, dnia  14.01.2013 r. 
 
 


