
                    

 

NABÓR NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM RPOWŚ 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA  

OGŁASZA  NABÓR KANDYDATÓW 
na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica 

ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica 
  
  

  
1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: stanowisko ds. zarządzania projektem:  „Przebudowa 

i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Koprzywnica” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 
Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o dofinansowanie: 
RPSW.04.03.00-26-0030/16    w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony do 
30.09.2020r., z ewentualną możliwością przedłużenia umowy. 

  
2. Wymagania niezbędne: 

a)    wykształcenie wyższe magisterskie, 
b)   doświadczenie w realizacji projektów, w tym w szczególności z Unii Europejskiej w zakresie 
przygotowania dokumentacji, prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości, rozliczania, 
wniosków o płatność)  
c) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015.2164, tj. ze zm.) oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
przyjętego decyzją Nr CCI2014PL16M2OP013 przez Komisję Europejską w porozumieniu z 
Rzeczpospolitą Polską w dniu 12 lutego 2015 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 24/14 z dnia 10 grudnia 2014r. (RPOWŚ 2014-2010), 

  
3. Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość dostępnych obecnie programów, w ramach których samorząd może uzyskać 
dofinansowanie, w tym w szczególności z Unii Europejskiej, 
b) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
c) bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, 
d) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania 
Administracyjnego, o rachunkowości, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo pracy, o podatku 
dochodowym, o podatku od towarów i usług, 
e) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym lub administracji publicznej, 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
- dbałość o wartość merytoryczną Projektu,  
- nadzór nad realizacja zadań określonych w treści wniosku aplikacyjnego Projektu,  
- wprowadzanie wymaganych zmian i korekt w treści wniosku aplikacyjnego Projektu,  
- opracowanie wzoru dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu,  
- prowadzenie kontaktu z Instytucją Pośredniczącą,  



- administrowanie oraz przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych 
uczestników Projektu,  

- sprawowanie kontroli nad budżetem Projektu,  
- opracowanie i przygotowanie wniosku o płatność, w terminach składania wniosków o 

płatność,  
- współpraca z członkami Zespołu Zarządzającego Projektem oraz podejmowanie kluczowych 

decyzji w zakresie realizowanych zadań i osiąganych wskaźników Projektu,  
- podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych wskaźników 

Projektu,  
- przestrzeganie zasad równości szans płci w ramach realizacji Projektu,  
- realizacja działań zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego oraz zapisami umowy o 

dofinansowanie Projektu, 
- analiza i sprawdzenie dotychczasowych dokumentów związanych z realizacją projektu od 

dnia podpisania umowy, 
- analiza i sprawdzenie dotychczasowej dokumentacji związanej z Projektem,  
- zapewnienie, aby zakres Projektu, był zgodny z zakresem rzeczowym określonym w umowie 

o jego dofinansowanie,  
- kontrolowanie zadań związanych z wydatkowaniem środków  zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym Projektu, jak również innymi wytycznymi go 
dotyczącymi,  

- nadzór strategiczny i operacyjny nad realizacją Projektu,  
- przegląd i opiniowanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu,  
- poddawanie się kontrolom prowadzonym przez organy wewnętrzne i  instytucje zewnętrze 

w zakresie realizacji Projektu oraz stosowanie się do zaleceń pokontrolnych,  
- uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji 

związanej z Projektem,  
- koordynowanie archiwizowania skontrolowanej dokumentacji Projektu,  
- uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców w charakterze eksperta na wniosek 

Zamawiającego,  
- udzielanie wyjaśnień na zapytanie potencjalnych oferentów podczas prowadzenia wyboru 

Wykonawców,  
- współpraca z Wydziałem Finansowo – Budżetowym oraz Skarbnikiem Gminy,  
- przygotowywanie zestawień i ankiet pozwalających na opracowanie późniejszych raportów 

z przeprowadzonego Projektu, 
- przekazywanie Zamawiającemu wszelkich opinii, dokumentów, informacji czy analiz 

związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu w wersji elektrycznej w postaci 
edytowalnej,  

- reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z instytucjami lub 
organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu,  

- udzielania Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na zapytania w możliwie najkrótszym 
terminie lub terminie określonym w tych zapytaniach oraz udzielania informacji i wyjaśnień 
na temat realizacji Projektu,  

- współpraca z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica oraz innymi wykonawcami 
zaangażowanymi w realizację Projektu, 

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i 
zagrożeniach przy realizacji Projektu,  

- wskazywaniu sposobów uniknięcia lub usunięcia nieprawidłowości w zakresie realizacji 
Projektu,  

- inne nie wymienione czynności niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. 
 

  
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. 
nr 19, I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica 



ul. 11 Listopada 88 
27-660 Koprzywnica 
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. zarządzania projektem w ramach 
RPOWŚ”    w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 12:00 
 

6. Wymagane dokumenty: 
 

a) List motywacyjny, 
b) Życiorys chronologiczny – CV 
c)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
d) dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje z 
poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych, 
e) kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego w 
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
f)    oświadczenie: 
-       o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
-       że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
-       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni 
praw publicznych, 
-       o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na 
określonym stanowisku. 

  
7. Dodatkowe informacje: 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z 
wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 
roku o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, 

która zostanie zastosowana oraz o miejscu i terminie posiedzenia Komisji, celem 
przeprowadzenia dalszego etapu naboru. 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona    oraz na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Urzędu. 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną 
odesłane pocztą. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i 
opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą 
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr.223, poz. 1458).” 
 


