
W6jt Gminy Belsk Duiy
na podstawie art. ll ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych

[D2.U.22008 r. Nr 223,po2.1458 zp6hn.zm.l

Oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy ds. ochrony Srodowiska, gospodarki odpadami
i obslugi Rady Gminy w Urzgdzie Gminy, ul. Jana Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duzy.

L OkreSlenie stanowiska:

Pracownik ds. ochrony Srodowiska, gospodarki odpadami i obslugi Rady Gminy.

II. Okreilenie wymagafi zwiqzanych z w/w stanowiskiem:

l)  niezbgdne:

- wyksztalcenie wyZsze kierunkowe: ochrona Srodowiska i pokrewne,
- biegla obsluga komputera i system6w informatycznych oraz urz4dzeh biurowych,
- obywatelstwo polskie,
- niekaralno56 za przestgpstwa popelnione umySlnie Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlnie
przestgpstwa skarbowe,
- pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych i korzystanie zpelni praw publicznych,
- do6wiadczenie zawodowe minimum rok w urzgdach administracji publicznej,
- znajomo66 przepis6w ustaw: o samorz4dzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego,
prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach, utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach.

2) dodatkowe:

- znajomo66 iE yka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
- odpowiedzialnoS6, rzetelno66, doskonala umiejgtnoS6 organizacji czasu pracy, kultura osobista.
- znajomo66 program6w komputerowych: EXPERTIS. EXCEL, WORD.

III. Wskozunie zakresu zadafi wykonywanych na stanowisku:

W zakresie gospodarki odpadami:

1 .Wykonywanie zadah na podstawie ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i
porz4dku w gminach lDz. U. 22012 r. poz. 3911,
2.Obsluga selektywnego zbierania odpad6w komunalnych,
3.Prowadzenie zadah informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi.
4. Dokonyw anie analizy stanu gospodarki odpadam i kom unalnymi,
5. Prowadzenie wlaSciwych ewidencj i,
6.Przygotowywanie projekt6w uchwal rady gminy i zarz4dzeh wojta z zakresu zajmowanego
stanowiska.
T.Koordynowanie wykonywania obowi4zk6w ustawowyclt przez wlaScicieli nieruchomoSci,
8.Prowadzenie postgpowaniaiprzygotowywanie projekt6w decyzji ustalaj4cej obowi4zek uiszczania
oplat za odbieranie odpad6w komunalnych lub opr62nianie zbiornik6w bezodplywowych,
9.Przygotowywanie przetarg6w na odbieranie odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomo6ci,
l0.Przyjmowanie deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



1 1 .Prowadzenie postgpowafi w sprawie wydawania zezwoleh na prowadzenie przedsigbiorc6w
dzialalnoSci w zakresie: opr6zniania zbiornik6w bezodptywowyclr i transportu nieczystoSci ciektych,
1 2.P r ow adzenie ewi dencj i udzi elonych i cofn i g ty ch zezw oleh,
l3.Prowadzenie rejestru dzialalno5ci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od
wlaiciciel i nieruchomoSci,
l4.Przyjmowanie wniosk6w o wpis oraz wykreSlenie z rejestru,
l5.Przyjmowanie okresowych sprawozdah podmiot6w odbieraj4cych odpady komunalne,
I 6.Przygotowywanie rocznych sprawozdafi z realizacji zadah z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
l T.Wykonywanie czynnoSci kontrolnych przestrzegania i stosowania przepis6w ustaw zwi4zarrych z
zaj mowanych stanowiskiem,
lS.Redagowanie i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

W zakresie ochrony Srodowiska:

l. udzielanie zezwoleh na usuwanie drzew i krzew6w oraz pobieranie oplat ztego tytulu,
2. wymierzanie kary pienigZnej za samowolne usuwanie drzew lub krzew6w,
3. podejmowanie czynnoSci zapewniaj1cych warunki organizacyjne i techniczne niezbgdne dla
ochrony Srodowiska przed odpadami,
4. kontrola przestrzegania przepis6w o ochronie Srodowiska na terenie Gminy,
5. nadzor nad prowadzeniem akcj i wylapywania bezpafiskich ps6w,
6. wydawanie zezwoleh na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn4,
7. przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania wlaScicielowi lub osobie utrzymuj4cej zwierzg
raZ4co zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierz1t albo
innej osobie lub instytucji,
8. opiniowanie zezwolef na prowadzenie dzialalno6ci w zakresie zbierania lub transportu oraz
odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w,
9. opi n iowan ie program6w gospodarowania odpadam i n iebezp iecznym i,
10. wydawanie zezwoleri w zakresie zbierania i transportu odpad6w komunalnych.

W zakresie obslugi Rady Gminy:

l .  Obsluga Rady Gminy, aw szczeg6lnodci:
a)zapewnienie wla6ciwych warunk6w obradowania sesj i,
b)czuwanie nad prawidlowym przygotowaniem projekt6w uchwal Rady Gminy,
c)sporz1dzanie protokol6w z sesj i,
d)prowadzenie rejestru uchwal Rady, czuwanie nad ich terminow4realizacj4orazprzekazywanie w
ustawowyrn terminie uchwal Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
e)prowadzenie rejestru wniosk6w i interpelacjiradnych orazazuwanie nad ich prawidlowym

zalatwieniem,
f)prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Przewodnicz4cego Rady,
g)terminowe wysylanie radnym zaproszeh imateriai6w na sesje.

2. Obsluga komisji Rady Gminy:
a)wykonywanie niezbgdnych czynno!;ci zwi1zanych z przygotowaniem posiedzeri komisjijak
r6wnie2 z przygotowaniem material6w na te posiedzenia,
b)sporz4dzanie protokol6w z posiedzeri komisji i prowadzenie rejestru wniosk6w komisji.

3. Tworzenie radnym Rady Gminy wlaSciwych warunk6w wykonywania mandatu, a
szczeg6lnie:

a)w dziaialno5ci w Srodowisku wiejskim - organizowanie spotkarl z wyborcami,
b)wsp6tdzialanie z organami samorz4du mieszkaric6w wsi,
c)organizowanie szkoleri radnych.



4. Obsluga samorz4d6w mieszkaric6w wsi:
a)pomoc przy przeprowadzaniu wybor6w organ6w samorz4du,
b ) u dzie I anie pomocy przy or ganizowan i u zebr ah sam orz4dowyc h,
c)prowadzen ie rej estru protokol6w z zebr art organ6w samorz4du,
d)prowadzenie korespondencji spraw doScz4cych Rady Gminy ijej organ6w.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Praca w budynku Urzgdu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku

jest prac4 biurow4 zwi4zan1 r6wniez z czgstymi wyjazdami na teren Gminy w celach kontrolnych
wlaScicieli/zarz4dc6w nieruchomoSci. Pomieszczenie na parterze budynku. Stanowisko pracy
zwi4zane zpraca przy komputerze oraz obslug4 interesanta.
Umowa o pracA w wymiarze pelnego etatu. Pierwsza umowa o pracA bgdzie zawarta na czas
okreSlony do 6 miesigcy. Osoba wyloniona w naborze moze zosta6 skierowana do odbycia siu2by
przygotowawczej kohcz4cej sig egzaminem.

IV. lltarunkiem wx,igcia udzialu w rekrutacji jest zlotenie nastgpujgcych dokumentdw:

l) 2yciorys (CV) uwzglgdniaj4cy dokladny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzaj4cego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplom6w potwierdzaj4cych niezbgdne na danym stanowisku wyksztalcenia;
5) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje niezbgdne na danym stanowisku

pracy (np.: Swiadectw, dyplom6w, za|wiadczei o ukoriczonych kursach, szkoleniach;
6) o6wiadczenie o niekaralno6ci za przestgpstwa popelnione umy5lnie Scigane z oskar2enia

publicznego lub umySlne przestgpstwa skarbowe;
7) o3wiadczenie o pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych,
8) oSwiadczenie o wyra2eniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych

,,llyra|am zgodg na przehuarzanie moich danych osobowych przez Urzqd Gminy Belsk Du2y z siedzibq w
Belsku Duzym, ul. Jana Kozietulskiego 4A, w celu realizacji proces6w rekrutacji teraz i w przyszloici. Jestem
iwiadomy/a prawa dostgpu do treici swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbgdne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr I0l, poz.926 ze zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach
samorzqdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z p6in. zn.). "

W przypadku niedostarczenia kompletu wy2ej wymienionych dokument6w kandydat nie spelni
wymog6w formalnych zawafich w ogloszeniu o naborze na wolne stanowisko.

V. Termin i miejsce skladania dokumentdw:

Osoby zainteresowane prosimy o skladanie ofert osobi5cie lub listownie na adres:
Urz4d Gminy Belsk Duzy,05-622 Belsk Du2y ul. Jana Kozietulskiego 4A, pok6j nr 4 (sekretariat)
Oferty musz4 znajdowai sig w zamknigtych kopertach opatrzonych dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko ds. ochrony Srodowiska, gospodarki odpadami i obslugi Rady Gminy"
Tennirr skladania ofert: do 24 maja 2013r. - decyduje data wplywu oferty do Urzgdu.



Informacje dodatkowe:
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogloszeri w Urzgdzie Gminy Belsk DuZy.

Belsk DuZy, dnia 09 maja 2013r. W6jt Gminy
Wladyslaw Piqtkowski


