
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
ogiasza nabor na wolne stanowisko urzednicze 

ds. planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymagania niezbedne: 
1. obywatelstwo polskie 
2, petna zdolnoit do czynnoici prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych 
3.  niekaralnoie prawomocnym wyrokiem sqdu za umyilne przestqpstwo icigane z oskarienia 

publicznego lub umyilne przestqpstwo skarbowe 
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na ww. stanowisku 
5. nieposzlakowana opinia 
6. wyksztalcenie wyzsze, na kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka 

lub pokrewne 
7. co najmniej roczny stai pracy w administracji publicznej 

Ill. Predyspozycje i wymagania dodatkowe: 
1, znajomoit obstugi oprogramowania komputerowego w irodowisku CIS 

2. znajomoic obslugi oprogramowania komputerowego do bieiqcej pracy biurowej 

3. znajomoit przepisow prawa z zakresu, samorzqdu gminnego, specjalnych stref ekonomicznych 

i wspierania nowych inwestycji, prowadzenia polityki rozwoju, planowania przestrzennego, prawa 
budowlanego i zasad techniki prawodawczej. 

IV. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: 
1. Przygotowywanie, aktualizacja oraz monitorowanie dokumentow okreiiajqcych kierunki rozwoju 

gminy, w szczegolnoici Strategii Rozwoju Gminy. 
2. Wyznaczanie w oparciu o ustalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 

,,stref gospodarczych" oraz gromadzenie danych dotyczqcych nieruchomoici na nich 
zlokaiizowanych, 

3. Promocja nieruchomoici zlokalizowanych w wyznaczonych strefach gospodarczych, 
ukierunkowana na pozyskanie inwestorow, 

4. Wspolpraca z instytucjami zewnqtrznymi w zakresie promocji nieruchomoici polozonych 
na obszarach przeznaczonych pod dzialalnoic gospodarczq. 

5. Koordynacja prac zwiqzanych ze sporzqdzeniem studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

6. Przygotowanie projektow uchwal Rady Miejskiej zwiqzanych z zakresem dzialania Referatu. 
7. Koordynacja prac zawiqzanych ze sporzqdzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w tym: 
a )  zbieranie, analizowanie i opracowywanie merytoryczne wnioskow do rn.p.z.p. 
b) przedkladanie Radzie i Burmistrzowi projektow uchwal. 
c) przygotowywanie dokumentow formalno - prawnych zgodnie z procedurq okreilonq 

w ustawie o pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesylanie i publikacja tych 
dokumentow. 

8. Nadzor i wykonywanie obowiqzkow wynikajqcych ze skutkow prawnych uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w szczegolnoici naliczanie jednorazowej optaty z tytulu 
wzrostu wartoici nieruchomosci. 

9. Udostqpnianie do wglqdu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
sporzqdzenie wpisow i wyrysow z planu. 

10. Przygotowywanie formalno - prawne zamowien na wykonanie opracowan planistycznych 
wynikajqcych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

11. Sporzqdzanie wszelkich opinii w sprawach objqtych zakresem planowania przestrzennego. 



V. Wymagane dokurnenty: 
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane 

odrqcznie, 
2. kopie iwiadectw pracy dokumentujqcych wymagany stai pracy lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, 

zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
3. kopie dokument6w potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 
4. kopie dokument6w potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5. kopia dokumentu poiwiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oiwiadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego* 
6. podpisane oiwiadczenie o pelnej zdolnofci do czynnoici prawnych oraz korzystaniu z pelni praw 

publicznych* 
7. podpisane oiwiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem q d u  za umyilne 

przestepstwo icigane z oskarienia publicznego lub umyilne przestepstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byc przez kandydata wlasnorecznie podpisane 
i zloione osobiicie lub doreczone iistownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotycry naboru 
na wolne stanowisko ungdniue ds. planowania przestnennego i rozwoju lokalnego" w Biurze 
podawczym Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21,05-140 Serock (pok. 1) w poniedzialki w 
godzinach: 
8.00-18.00; od wtorku do piqtku w godzinach: 8.00-16.00, lub za posrednictwem poczty (decyduje 
data wplywu do Urzedu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.05-140 Serock). 
Termin skladania dokumentbw u p w a  dnla 01.04.2019r. 
Aplikacje, ktore wplynq po wyiej okreilonym terminie (decyduje data wplywu do Urzgdu), nie bedq 
rozpatrywane. 
lnformacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji 
Publicznej Urzqdu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej 
w glownej siedzibie Urzedu. 
INN€ INFORMAUE: 
Osoby, kt6re spelnily niezbgdne wymagania formalne i zakwalifikowaly sie do drugiego etapu naboru 
zostana o tvm ~oinformowane telefonicznie. . . .  
Dokumenty aplikacyjne kandydatbw po zakonczonej rekrutacji nie sq odsylane. 
Dokumenty aplikacyjne odb, kt6re nie zakwalifikowaly siq do drugiego etapu naboru rnogq byC 
odebrane osobikie przez zainteresowanych w ciqgu 30 dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach 
naboru. 
Dokumenty aplikacyjne odb, kt6re w procesie rekrutacji zakwalifikowaly siq do drugiego etapu 
i kt6rych nazwiska zostaly umieszczone w protokole bgdq przechowywane zgodnie z instrukcjg 
kanceiaryjnq oraz zostanq przekazane do archiwum zakladowego. 
Dodatkowe informacje w zakresie wymagari i zadari moina uzyskat: Jakub Szymanski - Kierownik 
Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel. (22) 782 88 31; 
W miesiqcu poprzedzajqcym date upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskafnik 
zatrudnienia o d b  niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych byl  niiszy n i i  6%. 
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych, 
jeieli w jednostce wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych, w rozumieniu przepis6w 
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesiqcu 
poprzedzajqcym date upublicznienia ogloszenia o naborze, jest niiszy n i i  6%, pierwszenstwo w 
zatrudnieniu na stanowiskach urzqdniczych, z wytqczeniem kierowniczych stanowisk urzqdniczych, 
przysluguje osobie niepelnosprawnej, o ile znajdzie sie w gronie najlepszych kandydatow 
spelniajqcych wymagania niezbqdne oraz w najwigkszym stopniu spetniajgcych wymagania 
dodatkowe. 

Jednoczeinie informuje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzqdu, 
bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwigzane z pracq przy komputerze. W budynku 
znajduje siq toaleta przystosowana dla osob niepelnosprawnych. Budynek nie jest wyposaiony 
w winde umoiliwiajqcg przemieszczanie sie wozkiem inwalidzkim. 
* Druki ofwiadczeh sq do pobrania na stronie BIP Urzedu Miasta i Gminy w Serocku 


