
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nab& na stanowisko urzedniue na zastepstwo: 

ds. planowania przestrzennego i rozwoju lokalnego 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 

II. Wymaganla nlezbqdne: 
1. obywatelstwo polskie 
2. pelna zdolnoit do czynnoici prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych 
3. niekaralnoit prawomocnym wyrokiem sqdu za umyiine przestppstwo icigane z oskarienia publicznego 

iub umyilne przestppstwo skarbowe 
4. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na tym stanowisku 
5. nieposziakowana opinia 
6, wyksztalcenie co najmniej irednie 
7. wymagane doiwiadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki przestrzennej, urbanistyki, geodezji bgdi 

rozwoju lokalnego jednostek samorzgdu terytorialnego, nie kr6tsze n i i  6 miesiecy. 

ill. Predyspozycje I wymagania dodatkowe: 
1. wyksztalcenie wyisze pierwszego stopnia, na kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka 

lub pokrewne 

2. znajomoit obslugi oprogramowania komputerowego w irodowisku GIs lub CAD; 

3. kreatywnoit, zaangaiowanie w realizacji powierzonych obowiqzkow, umiejptnoit pracy w zespole; 

4. znajomoit jpzyka angielskiego w stopniu dobrym; 

5. znajomoit obslugi oprogramowania komputerowego do bieiqcej pracy biurowej; 
6. znajornoit przepidw prawa z zakresu, samorzqdu gminnego, specjalnych stref ekonomicznych i wspierania 

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

IV. Zakres wykonywanych zadah na stanowlsku: 
1) Przygotowywanie, aktualizacja oraz monitorowanie dokument6w okrejiajqcych kierunki rozwoju gminy, 

w szczeg6lnoici Strategii Rozwoju Gminy, 
2) obsluga podmiotdw zainteresowanych zainwestowaniem w ,,strefach gospodarczych" oraz gromadzenie 

danych dotyczqcych nieruchomoici na nich zlokalizowanych, 
3) Promocja nieruchomoici zlokalizowanych w wyznaczonych strefach gospodarczych, ukierunkowana 

na pozyskanie inwestor6w. 
4) Wsp6lpraca z instytucjami zewnptrznymi w zakresie promocji nieruchomoici poloionych na obszarach 

przeznaczonych pod dzialalnoit gospodarczq. 
5) koordynacja procesow zwiqzanych ze zwiekszaniem konkurencyjnoici Miasta i Gminy Serock w dziedzinie 

rozwoju stref gospodarczych; - 
6) uczestnictwo w pracach zwiqzanych ze sporzqdzeniem studium uwarunkowah i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 
7) Przygotowanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej zwiqzanych z zakresem dzialania Referatu. 
8) uczestnictwo w pracach zawiqzanych ze sporzqdzeniem miejscowych plan6w zagospodarowania 

przestrzennego, w tym: 
a) zbieranie, anaiizowanie i opracowywanie wynik6w analiz wnioskbw do m.p.z.p. 
b) wsp6lpraca przy przedkladaniu Radzie i Burmistrzowi projektdw uchwal. 
C) przygotowywanie dokumentow formalno - prawnych zgodnie z procedurg okrefionq w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesylanie i publikacja tych dokumentow. 
9 )  udostppnianie do wgiqdu miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego oraz sporzqdzenie wpidw 

i wyrysow z planu. 
10) przygotowywanie formalno - prawne zamowieti na wykonanie opracowali planish/cznych wynikajqcych z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
11) sporzpdzanie wszelkich opinii w sprawach objgtych zakresem planowania przestrzennego. 

V. Wymagane dokumenty: 
1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odrecznie 
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 wyksztakenie 
4. kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji 
5. oiwiadczenie o posladaniu obywatelstwa polskiego* 
6. podpisane oiwiadczenie o pelnej zdolnoici do czynnoici prawnych oraz korzystaniu z pelni praw 

publicznych* 



7. podpisane oiwiadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sgdu za umyflne przestepstwo fcigane 
z oskarienia publlcznego lub umyflne przestgpstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny byt przez kandydata wlasnorgcznie podpisane i doione osobifcie 
lub dorgczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Dotyay naboru na stanowlsko urzednicze na 
zastepmrvo ds. planowanla przestrzennego I rozwoju lokalnego" w Biurze podawczym Urzgdu Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) w ponledzialki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do pigtku 
w godzinach: 8.00-16.00, lub za poirednictwem poczty (decyduje data wplywu do Urzgdu Miasta i Gminy 
Serock, ul. Rynek 21,05-140 Serock). 
Termln sktadanla dokument6w uplywa dnia 31.01.2020r. 
Aplikacje, kt6re wplynq po wyiej okreilonym terminie (decyduje data wplywu do Urzgdu), nie bgdq 
rozpatrywane. 
INNE INFORMAUE: 
Kandydaci spelniajqcy wymagania formalne zawarte w ogloszeniu o naborze zostanq poinformowani 
telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej 
Urzgdu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzgdzie Miasta i Gminy w 
Serocku. 
Dodatkowe lnformacje w zakresle wymagah I zadah moina uryskat: Jakub Szymaliski - Kierownik Referatu 
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel. (22) 782 88 21; 
W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia niniejszego ogloszenia o naborze, wskafnik zatrudnienia os6b 
niepetnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepidw o rehabilitacji zawodowej i spolecznej 
oraz zatrudnianiu o d b  niepelnosprawnych byl niiszy n l i  6%. 
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 200%. o pracownikach samorzqdowych, jeieli 
w jednostce wskafnik zatrudnienia osdb niepelnosprawnych, w rozumieniu przepidw o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesiqcu poprzedzajqcym date 
upublicznienia ogloszenia o naborze, jest niiszy ni i  6%, pierwszelistwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzgdniczych, z wylqczeniem kierowniczych stanowisk urzgdniczych, przysluguje osobie niepelnosprawnej, 
o ile znajdzie sig w gronie najlepszych kandydat6w spelniajqcych wymagania niezbgdne oraz w najwigkszym 
stopniu spelniajqcych wymagania dodatkowe. 

Jednoczefnie informuje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzgdu, bezpieczne 
warunki pracy na stanowisku, stanowisko zwiqzane z pracq przy monitorze ekranowym oraz wyjazdami 
w teren. W budynku znajduje sig toaleta przystosowana dla osob niepelnosprawnych. Budynek nie jest 
wyposaiony w windg umoiliwiajqcq przemieszczanie sig wdzkiem inwalidzkim. 
* Druki olwiadczeli sq do pobrania na stronie BIP Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl 


