
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo:

ds. planowania przestrzennego

I. Wymiar etatu: 1 etat.

II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
5. nieposzlakowana opinia
6. wykształcenie co najmniej średnie
7. wymagane doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury, gospodarki przestrzennej,

urbanistyki, geodezji bądź planowania rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego,
nie krótsze niż 6 miesięcy.

III. Predyspozycje i wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, na kierunku gospodarka przestrzenna, architektura,

urbanistyka, geodezja, inżynieria środowiska lub pokrewne
2. znajomość obsługi oprogramowania komputerowego w środowisku GIS lub CAD;
3. kreatywność, zaangażowanie w realizacji powierzonych obowiązków, umiejętność pracy

w zespole;
4. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
5. znajomość obsługi oprogramowania komputerowego do bieżącej pracy biurowej;
6. znajomość przepisów prawa z zakresu, samorządu gminnego, specjalnych stref ekonomicznych

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

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie wypisów wyrysów i zaświadczeń dot. nieruchomości objętych miejscowymi

planami zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego,

2) uczestnictwo w przedsięwzięciach pilotażowych z zakresu planowania rozwoju lokalnego
i budowania atrakcyjności Miasta i Gminy Serock, z zakresu tworzenia stref aktywności
gospodarczej, lokalnej energetyki i transportu,

3) uczestnictwo w pracach zawiązanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w tym:
a) zbieranie, analizowanie i opracowywanie wyników analiz wniosków do m.p.z.p.
b) współpraca przy przedkładaniu Radzie i Burmistrzowi projektów uchwał.
c) przygotowywanie dokumentów formalno - prawnych zgodnie z procedurą określoną

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesyłanie i publikacja tych
dokumentów.

4) uczestnictwo w pracach związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy.

5) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z zakresem działania Referatu.
6) przygotowywanie formalno - prawne zamówień na wykonanie opracowań planistycznych

wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7) sporządzanie wszelkich opinii w sprawach objętych zakresem planowania przestrzennego.



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

odręcznie
2. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*
6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych*
7. podpisane oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone
osobiście lub doręczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Dotyczy naboru na
stanowisko urzędnicze na zastępstwo ds. planowania przestrzennego" w Biurze podawczym Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) ) w poniedziałki w godzinach:
8.00-18.00; od wtorku do czwartku w godzinach: 8.00-16.00; w piątki w godzinach: 8.00-14.00, lub za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,
05-140 Serock).
Termin składania dokumentów upływa dnia 26 października 2020r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą
rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego
i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.bip.serock.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku.
Dodatkowe informacje w zakresie wymagań i zadań można uzyskać: Jakub Szymański - Kierownik
Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel. (22) 782 88 21;
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Zgodnie z art. Ba ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie pełnosprawnych, w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania
dodatkowe.

Jednocześnie informuję o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku Urzędu,
bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym
oraz wyjazdami w teren. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą przemieszczanie się
wózkiem inwalidzkim.
* Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BlP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
www.bip.serock.pl
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