
Z,al4eznik Nr 3 do Regulaminu naboru ma wolne stanowiska urzgdnicze w tym na kierownicze stanowiska urzgdnicze
w Unzgdzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec wprowadzonego Zarz4dzeniern Eurmistrza Miasta i Grniny Ogrodzieniec
I{r 13/2011 z dnia 04.01.2011r.

Ogrodzieniec, dnia 19.06.2020r.

URZAD MTASTA I GMINY W OGRODZIENCU

OGI,ASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kier ow nika Re.fer atu Gospodarki Komunalnej

Wvmiar etatu: pelny

1. Wymagania niezbgdne:

,/ Obywatelstwopolskie,

'/ Pelna zdolno56 do czynnorici prawnych oraz korzystanie z peLni praw publi cznych

'/ Brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestgpstwo (:cigane z

oskarZenia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe

'/ Wyksztalcenie vty2sze techniczne

"/ 3 - letni stuZ pracy zawodowej w tym doSwiadczenie na stanowisku pracy w zakresie

zadan referatu.

'/ Znaiomo(;( obslugi komputera,w szczeg6lnoSci umiejgtno6i obslugi program6w MS

OFFICE (Word, Excel) orazprogtam6w do obslugi poczty elektronicznej i Internetu.

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomof1 przepisfw prawa z zalcresu:

,/ ustawy Prawo budowlane ,

r' ustawy o odpadach oraz o utrz5rrnaniu czysto6ci i porz4dku w gminach,
,/ ustawy o drogach publicznych,
,/ znajomoS6 regulacji prawnych z zaktesu gospodarki przestrzennej,

"/ znajomoSd ustawy Prawo ochrony Srodowiska,

'/ ustawy o samorz4dzie gmi m,

'/ ustawy o pracownikach samorz}dowych,
,/ ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
,/ Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,
"/ umiejgtno66 praktycznej interpretacji przepis6w prawa w w/w zakresie.



3. Zakres wykony.wanych zadar[ na sfanowisku:

Zadania sl6wne:

o Kierowanie caloksztaLtem spraw realizowanych przezpodlegly referat,
o Zapewnienie prawidlowego i terminowego wykonywania zadafi referatu, przede

wszystkim w zakresie obslugi interesant6w, nadzor nad terminowoSci4
i prawidlowoSci4 sprawo zdawczofici referatu,

o Nadz6r i kontrola merytoryczna nad wykonywaniem zadah przez podleglych
pracownik6 w or az pr ze str ze gani em o b owi 4 zuj qcy ch prz epi s 6 w prawa.

Szczegdlowv zakres o bowiqzkdw :

1 . Real i z o w anie zadan z zakr e st biezqc e go utr zy mania budynk6 w komunalnych ;

2. R:ealizowanie zadan z zakresu zarz4dzania, administrowania i bie2qcego utrzymania
budynk6w i mienia gminnego;

3' Realizowanie zadafi z zaI<resu zarz4dzania, administrowania r biea4cego utrzymania drog
gminnych;

4. Realizowanie zadanzzalcresuutrzymaniai eksploatacji oSwietlenia ulicznego;

5.Realizowanie zadahzzal<resuutrzymaniaporz4dku i czystoSci na terenach gminnych;

6. Uttzymanie zieleni w pasie drogowym, utrzymame w nalelytym stanie teren6w zielonych
i zadrzewienia, w tym realizacja plan6w wycinki i nasadzeri drzew, krzew6w, bylin i roSlin
jednorocznych;

7.Rozpatrywanie wniosk6w o wycinkg drzew;

8. Likwidacja dzikich wysypisk;

9. Przygotowywanie przetarguna wykonywanie uslugi odbioru i zagospodarowania odpad6w,
bie2Ece monitorowanie realizacji umowy z wykonawcE oraz prowadzenie sprawozdawczoSci
w tym zakresie;

10. Nadz6r nad Punktem Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych prowadzonym przez
gming;

11' Prowadzenie spraw ,*rqtury"n z Cmenrarzem Komunalnym oraz miejscami pamigci
narodowej;

l2.Prowadzenie ewidencj i i rej estr6w:



- zbiornik6w bezodplywowych,

-przydomo\ ych oezy szczalni 5ciek6w,

- um6w na opr 62nianie zbiornik6w bezodplywowych,

- dzialalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomo Sci i wydawanie sto sown y ch za{wiadczen,

13. Zapev,nienie opieki bezdomnym zwierzgtom oraz ptowadzenie spraw zwiqzanych
z ochronqzwwzqt;

14' Prowadzenie i koordynacja inwestycji zwiqzanych z ochron4 w6d i ochron4 powietrza;

15. Rozpatrywanie wniosk6w o udzielenie dotacji w celu ogranrczenia niskiej emisji oraz
likwidacj i pokryd azbestowych;

16. Udostgpnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, tdziale spoieczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko- wydawanie uwarunkowari
Srodowiskolvych r ealizacji inwestycj i ;

17 . Rozstrzyganie spor6w o przywr6cenie stosunk6w wodnych na gruntach;

18. Opiniowanie i uzgadnianie projekt6w decyzji o udzieleniu koncesji na poszukiwanie lub
r ozpoznawanie, wydobywanie zlbL kopalin,

19. Opiniowanie projekt6w prac geologicznych, kt6rych wykonywanie nie w).rnaga uzyskania
koncesji;

20. P rzy gotowywanie proj ekt6w uchwal z pr owad4onego zakresu spraw;

2L Opracowywanie projektu budzetu referatu;

22. Ptzygotowywanie plan6w, sprawozdaf i analizwynikaj4cy ch z zal<resu spraw referatu.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,oraz CV zawieraj4ce oSwiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z tstaw4 z-dnia I0
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t j. Dz.u . 2019r . poz 17 gr)

2) kwestionariusz osobowy, wg zoru dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie,

3) kserokopie Swiadectw pracy fieSli takie'posiada) poSwiadczone przez kandydata za
zgodnoSi z otyginaNem lub oSwiadczenie kandydataw priypadku trwaj4cego stosunku pracy,



4) oSwiadczenie kandydata o braku przeciwwskazah zdrowotnych do zajmowanego
stanowiska,

5) kserokopie dokument6w (poSwiadczone ptzez kandydata za zgodnoll z orygrnalem)
potwierdzaj4ce wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oSwiadczenie kandydala, ze nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne

przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,

7) oSwiadczenie kandydala, 2e w przypadku wyboru jego oferty zobowi4zuje siE nie

pozostawai w innym stosunku pracy, kt6ry uniemozliwilby mu wykonywanie obowi4zk6w
w wymiarze jednego etatu,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach,

9) kserokopia dokumentu potwierdzajqcego niepelnosprawnoSi ( jeSli dotyczy).

10) Oswiadczenre kandydata o posiadaniu prawnych oraz o posiadaniu pelni praw
publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne na\e1y skladai lub przeslal w terminie do dnia

30.06.2020r, godz, 15.00 pod adresem: UruEd Miasta i Gminy, Plac WolnoSci 25, 42-440

Ogrodzieniec pok, 22, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

,,Nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej".

Aplikacje, kt6re wplyn4 do Urzgdu po wylej okre$lonym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

Kandydaci spelniaj4cy wymagania formalne i doppszczeni do II etapu konkursu zostan4 o

tym powiadomieni pisemnie wrazz podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej,

Informacja o wyniku naboru bgdzie niezwlocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzgdu
Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Burmistru Miarta i GninY


