Kościerzyna
ul.3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKU
Podinspektor ds. drogowych
w Wydziale Infrastruktury i Środowiska
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne preferowane z zakresu budownictwa lub drogownictwa.
2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 Ustawy o ochronie przyrody,
 Ustawy o drogach publicznych,
 Ustawy prawo budowlane
 Rozporządzenia o warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
3. Znajomość obsługi programów Norma, BricsCAD.
4. Staż pracy – min 2 lata.
5. Posiadanie prawo jazdy kat. B.
6. Posiadania obywatelstwa polskiego.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Brak skazania prawomocnych wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Wymagania dodatkowe
1. Dyspozycyjność, komunikatywność i systematyczność.
2. Znajomość obsługi programów Word, Exel, RoadMann.
3. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie planów rzeczowo - finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic.
2. Opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów ulic dokumentacji techniczno - prawnej,
3. Przygotowywanie materiałów i opisów przedmiotu zamówienia na roboty remontowe.
4. Koordynowanie prac realizowanych na poszczególnych ulicach, ciągach pieszych, placach i
zatokach postojowych.
5. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych, przymuszanie wykonawców do przeprowadzenia robót
poprawkowych.
6. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
7. Prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych.
8. Nadzór nad stanem technicznym pasów drogowych będących w zarządzie miasta.
9. Przygotowywanie projektów wydawanych zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych
oraz na korzystanie z dróg w sposób szczególny, (wytyczanie tras przejazdu pojazdów
nienormatywnych).
10. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego pod lokalizację reklam, obiektów
handlowych i usługowych oraz pod roboty planowe i awarie, ustalanie opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz naliczanie kar za jego samowolne zajęcie, nadzór i kontrola w tym zakresie.
11. Sporządzanie wniosków do sądów w stosunku do osób naruszających przepisy ustawy o drogach
w zakresie dotyczących reklam, tymczasowych punktów sprzedaży, kiosków i robót
prowadzonych w pasach drogowych.

12. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów wydawanych zezwoleń (decyzji) na
zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym reklam oraz zajęcia pasa drogowego
na prawach wyłączności.
13. Prowadzenie czynności związanych z przywracaniem pasa dróg wewnętrznych w przypadku
stwierdzenia zajęć bez wymaganego zezwolenia (umowy) zarządcy drogi.
14. Rozpatrywanie złożonych odwołań od decyzji administracyjnych.
15. Sporządzanie projektów umów na dzierżawę gruntu.
16. Zlecanie usuwania tablic reklamowych oraz obiektów w przypadku braku możliwości ustalenia ich
właściciela.
17. Rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z zakresem prac realizowanych na stanowisku.
18. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji i postanowień związanych z zajęciem pasa
drogowego.
19. Bieżąca analiza wykorzystania budżetu na realizację zadań realizowanych na stanowisku,
20. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów wydawanych zezwoleń (identyfikatorów)
na wjazd w strefę 7,5 t.
21. Prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia ruchu lub zamknięcia dla ruchu drogi i obiektów
inżynierskich.
22. Organizowanie i przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego oraz wykonywanie analiz
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
23. Udział w opiniowaniu lokalizacji w pasach drogowych obiektów nie związanych z gospodarką
drogową.
24. Nadzór i kontrola sprawności organizacji ruchu, analiza warunków ruchu.
25. Opracowywanie wytycznych do organizacji ruchu, inicjowanie i przygotowywanie koncepcji i
projektów organizacji ruchu.
26. Prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem oznakowania i nazewnictwem ulic, w tym
zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie robót w tym zakresie.
27. Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane w
odniesieniu do obiektów, dla których prowadzenie takich książek jest obowiązkowe.
28. Opiniowanie opracowań projektowych z zakresu inżynierii ruchu (geometria drogi, organizacja) i
innych rozwiązań komunikacyjnych na wszystkich etapach procesu projektowego.
29. Prowadzenie kontroli funkcjonowania wprowadzonych organizacji ruchu oraz wnioskowanie
niezbędnych zmian i uzupełnień, w szczególności kontrola organizacji ruchu na budowach
inwestycyjnych.
30. Prowadzenie obserwacji i analiz układu komunikacyjnego w zakresie inżynierii ruchu, pod kątem
bezpieczeństwa i prawidłowości zastosowanych rozwiązań oraz wnioskowanie niezbędnych
zmian.
31. Wydawanie wytycznych komunikacyjnych dla zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
32. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
33. Uczestniczenie w komisyjnych odbiorach elementów układu komunikacyjnego, organizacji ruchu,
34. Utrzymywanie stanu technicznej sprawności urządzeń inżynierii ruchu oraz podejmowanie
działań mających na celu poprawę stanu urządzeń inżynierii ruchu, obejmujące oznakowanie
poziome, pionowe i urządzenia zabezpieczenia ruchu.
35. Wdrażanie zmian w docelowym oznakowaniu miasta.
36. Wprowadzanie tymczasowych ograniczeń w ruchu drogowym.
37. Udzielanie informacji o stanie faktycznym obowiązującej organizacji ruchu.
38. Udzielanie informacji o wartości poniesionych strat w urządzeniach inżynierii ruchu w wyniku
wandalizmu, kradzieży i wypadków.

39. Prowadzenie spraw związanych funkcjonowaniem komunikacją miejską.
40. Prowadzenie spraw związanych funkcjonowanie oświetlenie miejskiego.
41. Prowadzenie spraw związanych utrzymaniem porządku i czystości oraz utrzymaniem zieleni na
terenie miasta.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotu naboru.
1. Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna Wydział Infrastruktury i Środowiska.
2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień przyjętym
okresie rozliczeniowym,
Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy.
3. Oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w
stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Informacje dodatkowe
W grudniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku do
godz. 15.30 pod adresem:
Urząd Miasta Kościerzyna
ul. 3-go Maja 9,
83-400 Kościerzyna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Podinspektor ds. drogowych”
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) raz
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
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