
OGŁOSZENIE     

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko  

ds. inwestycji 

Wymiar etatu: 1/1  

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

1) organizowanie procesu budowlanego, w szczególności prac projektowych, wykonawstwa, 

odbioru robót, oraz zapewnienie terminowej realizacji zadań inwestycyjnych (budowy, 

modernizacje i remonty budynków, sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, dróg, 

oświetlenia ulicznego itp.);  

2) planowanie i ustalanie zakresu prac budowlanych i innych czynności niezbędnych do 

utrzymania obiektów budowlanych, w tym nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych;  

3) sprawowanie nadzoru z ramienia inwestora, nad jakością i prawidłowością wykonywanych 

robót budowlanych;  

4) dokonywanie analiz i badanie przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;  

5) przygotowywanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla przedsięwzięć budowlanych i 

przedkładanie jej w odpowiednich instytucjach i urzędach, współpraca z jednostkami 

projektującymi, doprowadzenie do uzyskania stosownych uzgodnień i zatwierdzenia 

dokumentacji budowlanej;  

6) uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji do zamówień publicznych, w szczególności 

przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wycena kosztów inwestycji, 

merytoryczne doradztwo przy sporządzaniu specyfikacji technicznych i sporządzaniu umów;  

7) merytoryczno- finansowe rozliczanie przedsięwzięć budowlanych;. 

8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i komórkami organizacyjnymi  

właściwymi do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków pomocowych przy 

opracowywaniu projektów i aplikowaniu o środki zewnętrzne;  

9) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

budowlane;  

10) nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach sołectw oraz w ramach 

Funduszu Sołeckiego. 

11) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg 

gminnych. 

 

Niezbędne wymagania: 

1. wykształcenie wyższe i 3-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 5-letni staż pracy na 

stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji; sprawowaniem nadzoru nad inwestycjami, 

2. umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych, w tym dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych; 

3. biegła znajomość przepisów i praktycznego stosowania ustawy Prawo budowlane oraz aktów 

wykonawczych do ustawy; 

4. znajomość przepisów prawa w zakresie: zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i 

dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach 

publicznych. 

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Edyta Sierzpowska – Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Społecznych tel. 25 631 45 15 email: gmina@suchozebry.pl                                                                          


