
Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX
Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego 

WÓJT GMINY POKÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA

ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)

W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

 

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 

1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

• posiadanie obywatelstwa polskiego, 

• legitymowanie się wykształceniem wyższym

• doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania i lub rozliczania projektów ze środków zewnętrznych 
(środki UE, programy rządowe, granty, itp. ) minimum 1 wniosek/projekt/ min.2 lata

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność 
korzystania z Internetu,

• znajomość zagadnień z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy 
krajowych i zagranicznych,

• kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, 
komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

2. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na 

danym stanowisku:

• prawo jazdy kat. B.

3. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata 
wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia wymienione w pkt. 1 

niniejszego ogłoszenia (dostępne w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  oraz:

• list motywacyjny,

• curriculum vitae,
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• kopie posiadanych świadectw pracy,

• kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z
uprawnienia,  o  którym  mowa  w  art.  13a  ust.2  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008r.  o  pracownikach
samorządowych,

• oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój –
www.bip.gminapokoj.pl),

• dokumenty potwierdzające doświadczenie.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów,

będą obowiązywały następujące zagadnienia:

• znajomość zagadnień z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy 
krajowych i zagranicznych,

• znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

• znajomość obsługi standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,

• dodatkowo sprawdzane będą: kreatywność, praca w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania 

przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura 

osobista.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

• pełny wymiar czasu pracy – na czas trwania projektu

• miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

• praca w budynku i w terenie,

• praca przy komputerze,

• bezpieczne warunki pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

Zakres obowiązków Kierownika Projektu :

1) Odpowiada za monitoring postępu rzeczowo-finansowego Projektu i nadzór nad realizacją Projektu zgodnie 
z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o  dofinansowanie realizacji Projektu, w szczególności z 

harmonogramem i budżetem Projektu.

2) W przypadku koniecznych zmian w harmonogramie, budżecie i treści wniosku –

odpowiada za ich uzgodnienie z opiekunem Projektu w WUP Opole.

3) Opowiada za współpracę z opiekunem Projektu  oraz przekazywanie informacji

i dokumentów na życzenie instytucji pośredniczących, wdrażających i kontrolnych.

4) Uzgadnia z menedżerem biura projektu projekty umów (dla personelu i wykonawców)

oraz je zatwierdza i podpisuje.

5) Nadzoruje i koordynuje pracę całego personelu Projektu.

6) Nadzoruje pracę wykonawców w Projekcie, w tym uczestniczy w kluczowych dla
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projektu spotkaniach z wykonawcami.

7) Weryfikuje i akceptuje wypracowane w ramach Projektu utwory oraz inne materiały

i dokumenty pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami oraz z zapisami wniosku

o dofinansowanie Projektu.

8) Nadzoruje właściwe udokumentowanie wydatków związanych z realizowanym

Projektem w zakresie:

a. sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur oraz innych równoważnych dokumentów 
księgowych w Projekcie (co oznacza sprawdzenie czy zawarte w nich dane są rzeczywiste, realne, celowe, 

uzasadnione i zgodne z zamówieniem lub umową),

b. kwalifikowalności ponoszonych wydatków w Projekcie.

9) Nadzoruje prawidłową realizację działań informacyjno-promocyjnych Projektu, w tym

nadzoruje prawidłowe oznaczenie wszystkich dokumentów zw. z realizacją Projektu

(umieszczenia numeru umowy, logotypów oraz innych wymaganych treści stosowanych

dla danego typu dokumentu zgodnie z Wytycznymi oznaczania projektów ).

10) Odpowiada za udzielanie zamówień w zakresie realizowanego Projektu, w tym wybór

podwykonawców i personelu w Projekcie zgodnie z zasadą konkurencyjności i wymogami

rozeznania rynkowego obowiązującymi w Projekcie, w tym uczestniczy w posiedzeniach

komisji oceny ofert i zatwierdza protokoły z wyboru.

11) Odpowiada za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Projektu zgodne z faktycznym

stanem realizacji Projektu.

12) Odpowiada za bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu

i rezultatów twardych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Projektu.

13) Odpowiada za przygotowanie i bieżącą aktualizację harmonogramów o płatność.

14) Przygotuje, weryfikuje i składa wnioski o płatność.

15) Zatwierdza i podpisuje wersje ostateczne wniosków o płatność wraz z załącznikami.

16) Nadzoruje prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego

oraz innych wymaganych sprawozdań  w wymaganych i obowiązujących terminach.

17) Zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów

oraz aktywnie w nich uczestniczy współpracując z kontrolującymi.

18) Odpowiada za wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

19) Odpowiada za właściwe przechowywanie w Biurze Projektu dokumentów związanych

z realizacją Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wraz z jego

wszystkimi wersjami wynikającymi z aktualizacji wniosku aplikacyjnego, umowę

o dofinansowanie Projektu, prowadzoną korespondencję w ramach Projektu .
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20) Po zakończeniu realizacji Projektu, przekazuje całą dokumentację dot. Projektu  w celu jej archiwizacji.

21) Nadzoruje przechowywanie dokumentacji projektowej oraz bezpośrednio odpowiada za

prowadzenie następującej dokumentacji:

1. „Korespondencja w Projekcie” (pisma przychodzące i wychodzące w ramach

Projektu, 

2. „Umowa o dofinansowanie” (umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami,

wszystkie wersje wniosku o dofinansowanie),

3. „Zarządzanie Projektem” (procedury realizacji Projektu, instrukcje, dokumentacja

zw. z przeprowadzonymi kontrolami i audytami).

4. „Umowy z podwykonawcami” (wszystkie umowy z podwykonawcami Projektu),

5. „Umowy z personelem Projektu” (wszystkie umowy z personelem Projektu),

6. „Karty pracy” (wszystkie karty pracy i zestawienia ewidencji godzin personelu

zatrudnionego w Projekcie).

22) Raportuje do wójta o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji Projektu,

w tym o problemach w osiągnięciu produktów i rezultatów projektu, problemach

związanych z pracą personelu i wykonawcami Projektu oraz przygotowuje scenariusze

działań naprawczych.

23) Odpowiada za uzgodnienie C rozwiązań problemów wymienionych w punkcie poprzednim.

24) Zarządza ryzykiem w projekcie (dokonuje analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, planuje działania 
zapobiegawcze, wdraża plany minimalizacji ryzyka).

25) Informuje wójta o nienależytym wypełnianiu zadań przez podległych członków

zespołu projektowego oraz przez wykonawców realizujących działania w Projekcie.

26) Organizuje cykliczne spotkania operacyjne z personelem Projektu, w tym odpowiada za

planowanie pracy personelu Projektu oraz jej rozliczanie.

27) Odpowiada za przestrzeganie w projekcie zasady równości płci, w tym stosowanie

obowiązujących w tym obszarze wytycznych przez cały personel projektu.

28) Odpowiada za udostępnianie personelowi Projektu aktualnych wytycznych realizacji

projektów .

29) Odpowiada za rozstrzyganie (po uzgodnieniu z wójtem) ewentualnych sporów

i problemów w Projekcie, w tym kompetencyjnych między personelem Projektu. 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, 
sekretariat lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Planowania i Realizacji Strategii i Rozwoju 

Gminy” w terminie do 6 października  2017 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu).
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8. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich
przyjmowania,  nie  będą  rozpatrywane,  a  kandydaci  nie  wezmą  udziału  w  postępowaniu
kwalifikacyjnym. 

9. Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w pok. 11
po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu sierpniu wyniósł mniej niż 6 %.

 

 

/-/ Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój
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