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I 
OGLOSZENIE 0 NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 

z dnia 07 paidziernika 2020 roku 

W6jt Gminy Nowe Miasto og1asza otwarty i konkurencyjny nab6r na walne stanowisko 

u~dnicze w Urz~dzie Gminy w Nowym Miescie 

I. 	 Stanowisko pracy: 

Stanowisko ds. ocbrooy srodowiska 

zatrudnienie w petnym wymiarze czasu pracy 


II. Niezb~dne wymagania od kaudyda,ow: 
1. 	 posiadanie obywatelstwa polskiego; 

2. 	 posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnycb oraz korzystanie z pelni praw 
publicznych; 

3. 	 brak skazania prawomocnym wyrokiem s~du za urnyslne przestypstwo scigane 
Z oskari:enia publicznego lub umysine przest!fpstwo skarbowe~ 

4. 	 nieposzlakowana opinia; 
5. 	 stan zdrowia pozwalaj(Jcy na zatrudnienie fla danym st.anowisku; 

6. 	 CO najmniej 4-letni sta.z pracy w tym co najnmiej roczny sta.z pracy wadministracji; 
7. 	 wyksztalcenie wyisze (prererowa.ne kierunki j specjalnoSci - administracja, prawo, 

ochrona srodowiska); 

8. 	 dobra znajomosc obstugi kompulera w srodowisku Windows, palcietu MS Office; 
9. 	 ZI1ajomosc przepisow prawnych reguluj'lcych ustroj i kornpetencje samoruJdu gminnego 

oraz niezbydnych do prawidlowego wykonywania obowiq,zkow na ww. stanowisku: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 foku 0 samofZ'ldzie gminnym (Dz. U. z 2020 f., 

poz. 	713), 

2) 	 ustawy z dnia 21 lislopada 2008 foku 0 pracownikach samofZ'ldowych (Dz. U. 
z2019f.,poz. 1282), 

3) 	 rozporzljdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20]1 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednoJitych rzeezowyeh wykazow akl oraz inslru/ccji 

w sprawie organizacji i zakIesu dzialania archiwow zaktadowyeh (Dz. U. z 2011 
foku, Nf. 14, poz. 67 ze zm.), 

4) ustawy z drua 6 wr.leSnia 2001 roku 0 dostypie do infonnacji publicznej (Dz. U. 

z 2019 f., poz. 1429 ze zm.), 
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2020 

roku, poz. 1064 ze zm.), 
6) ustawy z drua 16 kwietnia 2004 roku 0 oehronie przyrody (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 55 ze zm.), 
7) 	 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianju informacji 0 srodowisku 

i jego oehronie. udziaJe spoleczeilstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenaeh 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 20 17 roku, poz. 1405 ze zm.), 

http:prererowa.ne


8) 	 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. V. z 2020 

roku, pOZ. 1219 ze zm.), 
9) 	 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych (Dz. V. 

z 2017 roku, poz. 1161 ze zm.), 

10) rozporz~dzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 roku w sprawie 

przeds i~wzi~c mOMcych znacu,co oddzialywac n3 srodowisko (Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 1839), 

II ) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 0 odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poZ. 797 

ze zm.), 
12) uSLawy z dnia 13 paidziemika 1995 roku Prawo Lowieckie (Dz. U. z 2020 roku, 

poZ. 1683), 

13) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku ustawa 0 lasach (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 1463), 

14) ustawy z dnia 20 lipca 20 17 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 

ze zm.). 

Ill. Dodatkowe wymagania od kandydatow: 
I . 	 wysoka kultura osobista. uprzejmosc, zyczliwosc, odpowiedzialnosc, wniejytnosc 

nawi¥ywania kontakt6w interpersonalnych, samodzielnosc i kreatywnosc, 
2. 	 umiejcrtnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 

3. 	 umiej~tnosc interpretowania i slosowan.ia przepisow prawnych, 
4. 	 obowi¢owosc i dokladnosc, 

5. 	 dyspozycyjnosc. 

IV. Zadania wykonywaoe na staoowisku 

1. 	 Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepis6w 0 oehronie srodowiska 

w zakresie obj~tym wlaseiwosci<t Wojla. 

2. 	 Prowadzenie spraw zwiC}UJlyeh z wydawaniem deeyzji 0 srodowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizaejy przedsiywziycia. 

3. 	 SpofZ4dzanie obowi'}ZUj,!cej sprawozdawczosci z zakresu ochrona srodowjska. 

4. 	 SpoTZ(j.dzanie oraz aktualizowanie gminnego programu ocruony srodowiska 

uwzglc;dniajqcego wymagania okreslone w polityce ekologicznej patistwa oraz innych 

program6w i pJanow zwiqzanych z ochron<} srodowiska. 

5. 	 Gromadzenie informacji uproszczonych 0 rodzaju, il05ci i miejseacb WYSlc;powania 

substallcji stwarzaj<j:cyeh szczeg61ne zagrozenie oraz okresowe przedkladanie ieh 

wojewodzie. 

6. 	 Prowadzenie publicznie dost<rpnych wykaz6w danych 0 dokumentach zawieraj<)cych 
informacje 0 srodowisku i jego ochronie. 

7. 	 Prowadzenie spraw z zakresu opIat za korzysLanie ze srodowiska dotycZCj:cych il05ci 

i rodzaj6w gazOw lub pyl6w wprowadzonych do powietrza ze spaJania paliw. 

8. 	 Prowadzenie sprow zwi'!Z3I1ych z nakazem usuniycia odpad6w z mieJsc 

nieprzeznaczonych do ich skJadowania lub magazynowania. 

9. 	 wydawanie opmll dotycZCj:cej wyJ'lczenia gruntow Z lerenu przeznaczone pod 

zabudowy. 

http:slosowan.ia


10. Prowadzenie gminnej ewidencji zbiornik6w bezodptywowych oraz przydomowych 

oczyszczalni sciek6w. 
II . Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody - wycinka drzew. 

12. Realizacja zadrui zwi~ych z ustaw'l 0 lasach. 
13 . Wsp6!dzialanie z Gminnym Zakladem Komunalnym w Nowym Mie~kie w zakresie 

nasadzeIi. zieleni w miejscach publicznych i parkach. 
14.0piniowanie 	 prawidlowosci wykonania prac rekultywacyjnych na gruntach 

poeksploatacyjnych. 
15 . Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo wodne. 
16. Prowadzenie spraw z zakresu lowieclwa w tym wspOldzialanie z dzieri:awq lub 

zarz'ldq obwodu Jowieckiego ze szczeg61nym uwzgl~d.nien.iem ochrony zwleWlt. 
17. Prowadzenie spraw zwi t}zanych z funkcjonowaniem targowiska gminnego. 
18. Wsp61praca z Paiistwowt} Inspekcj ~ Ochrony Roslin. 
19. Wydawanie zezwoleIi. na upraw'1 szczeg61nycb gatunk6w roslin. 

20. Wykonywanie zadaiJ. zwi¥-3nych z usuwaniem skutk6w kl'1sk zywiolowych. w tym 
udzial w zespolach szacuj~cych straty spowodowane susz'l lub powodzilJ. 

21. Przygotowywanie projekt6w uchwal Rady Gminy i zarz'ldzen W6jta w zakresie 
prowadzonych spraw. 

22. Wykonywanie innych polecen bezposredn.iego przelozonego w ramach powierzonego 

zakresu czynnosci . 

V. Wymagaoe dokumenty 

I. 	 List motywacyjny. 

2. 	 Zyciorys (CV) z dokladnym opisem pr.lebiegu pracy zawodowej. 

3. 	 Kserokopie dokumenlOw potwierdzaj<J.ce wyksztakenie. 

4. 	 Kserokopie swiadectw pracy lub zaSwiadczenie z obecnego zakladu pracy 

potwierdzaj<J.ce stai: pracy. 

5. 	 Kserokopie dokument6w potv:ierdzajqce kwalifikacje i umiejc;tnosci. 

6. 	 Oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz 0 korzystaniu 

w pe1ni z praw publicznych. 

7. 	 Oswiadczenie kandydata a braku skazania prawomocnym \\'yrokiem SCldu 1.3 umyslne 

przesh;:psrwo scigane z oskarZenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe. 

8. 	 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do ce16w rekrutacji (zgodnie 

z rozpolZijdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi(JZku z przetwarzaniem danych 

osobowych j w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchyJenia 

dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz~dzenie 0 ochronie danych (ROOD - Dz. Urz. UE. 

L. Nr. t 19, str. 1 ze zm.» - zgodnje z wzorem stanowiacym zalacZll ik do ogloszenia 

a naborze. 

9. 	 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj'lcej si~ a zatrudnienie - "z=""'e.....z~w7"0"'r"'e!!!m 
stanowiacym zalacznik do ogloszenia 0 naborze. 

http:potwierdzaj<J.ce
http:potwierdzaj<J.ce


10. Potwierdzenie zapoznania siC( z kJauzul~ infonnacyjnZJ dla kandydat6w ubiegaj'lcych 

s i~ 0 za lrudnienie - zgQdrue z wzorem stanowiacym zalacznik do ogloszenia a naborze. 

11. Kserokopia dokumentu potwierdzaj'lcego niepetnospraWllosc (tylko w przypadku 

kandydata, kt6ry zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art . 13a 

ust. 2 ustawy z dnia 21 lislopada 2008 roku 0 pracownikach samorZ'fdowych CDz. U. 

z 2019 roku, poz. 1282). 

VI. Informacja 0 wsWoiku z.atrudnienia osob niepelnosprawnych: 
W miesiClcu poprzedzaj'lcym datlY ogtoszenia 0 naborze wskainik zatrudnienia os6b 
niepelnosprawnych w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepis6w 
o rehabilitacj i zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 
ponizej 6 %. 

VII. Miejsce i termin ztozenia dokument6w: 
1. tennin skladania dokument6w: do doia 20 paidziernika 2020 roku do godz. 1600 

2. spas6b i miejsce skJadania dokument6w: 


poczt1f na adres - Urz1fd Gminy Nowe Miasto 

ul. Apteczoa 8 


09-120 Now. Miaslo 

lub w sekretariacie Urz~du, pok6j Dr 3 od poniedzia!ku do pi~tku w godz. SOO·16°O 

Dokumenty nalezy sk1adac wyJ(Jcznie w formie pisemnej w zamkniytej kopercie 


z dopiskiem: "Nab6r na stanowisko ds. ochrooy srodowiska". 

Oferty, kt6re wplyn'l po tenninie okreslonym w niniejszyrn agloszeniu nie b~d<} 


rozpalrywane. 


Ogloszenie w sprawie nabaru na wolne stanowiska urzydnicze w Urz'rd:zie Gmioy 


Nowe Miasta opublikowano na stronie Biuletynu Infonnacj i Publicznej Urz~du Gminy 

Nowe Miasto: www.bipnowemiasto.pl w zakladce NAB6R NA WOLNE STANOWISKA 

oraz wywieszono na tablicy ogloszeri. Urztydu Gminy. 


Dodatkowych infonnacji udziela Selaetarz Gminy, tel. (23) 66 14925 


Infonnacja a wyniku naharu bft:dzie umieszczona w Biulelynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 


Wymagane dokumenly aplikacyjne powinny bye opatrzone wlasnar~cznym podpisem. 

Nowe Miasto. 07 paidziemika 2020 

w6 

~·ltnl'omir lJriusz Zalfflskl 

http:www.bipnowemiasto.pl

