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K A R T A     S T A N O W I S K A     P R A C Y 
 
 
 

………………………………………………… 
(pieczątka urzędu) 

 

Stanowisko: ds. obsługi inwestycji  

Wchodzi w skład: Referat Inwestycji i Remontów 

Bezpośredni przełożony: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
 
 

 

1. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na wyżej wymienionym stanowisku 
należy: 
 

1) przygotowanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych, w szczególności zapewnienie 
niezbędnej dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

2) opracowywanie i koordynowanie bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych,  
3) planowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej dla zapewnienia energii 

elektrycznej, gazu, wody, zrzutu wód opadowych oraz ścieków i sieci 
radiotelekomunikacyjnych, 

4) przygotowywanie materiałów do określenia przedmiotu zamówienia na zadania 
inwestycyjne, w tym współpraca z innymi stanowiskami pracy przy określaniu zakresu 
zadań inwestycyjnych, 

5) przygotowywanie materiałów do projektów i wniosków o środki pomocowe na 
realizację inwestycji, w szczególności harmonogramów rzeczowo-finansowych, 
terminów realizacji przedsięwzięcia i możliwych do osiągnięcia wskaźników, 

6) weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (środki 
unijne, krajowe programy wsparcia, granty, środki bilateralne itp.) na  zadania 
inwestycyjne, 

7) nadzór nad dokumentacją przygotowaną do aplikowania o środki zewnętrzne, 
8) prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami, 
9) nadzór nad realizacją inwestycji gminnych oraz dokonywanie odbiorów i przeglądów 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych, 
10) rozliczanie prowadzonych inwestycji, kontrola prawidłowego stosowania cenników, 

sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, 
11) koordynacja prac inspektorów nadzoru podczas realizacji zadań inwestycyjno-

remontowych,  
12) występowanie do wykonawcy z roszczeniem o odszkodowanie lub naprawę szkód 

powstałych w związku z prowadzonymi inwestycjami,  
13) sporządzanie sprawozdań i informacji do celów wewnętrznych i statystycznych, 
14) współdziałanie ze stanowiskiem zarządzania gospodarka komunalną w zakresie 

realizacji zadań dotyczących konserwacji, remontów i napraw budynków, elementów 
małej architektury, pojazdów (nieprzekazanych innym podmiotom) z zasobu gminnego 



(z wyłączeniem infrastruktury drogowej) oraz zapewnienia prawidłowego stanu 
technicznego obiektów użyteczności publicznej, 

15) wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i Burmistrza. 
 
 

 
2. Osoba, którą pracownik zastępuje: stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą techniczną 

Osoba, która zastępuje pracownika: stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą 
techniczną  
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 

                                                                                                                 
 


