
Starcza, dnia 05.02. 202k.

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

W6jt Gminy Starcza
oglasza otwarty nab6r na wolne stanowisko urzgdnicze

wlJizEdzie Gminy w Starczy
ul. Gminna 4,42-26I Starcza

l. OkreSlenie stanowiska pracy:
Stanowisko urzEdnicze ds. ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami
Referat Gospodarki i Rozwoju

Wymagania niezbgdne:
a. wyksztalcenie vryZsze,
b. minimum dwuletni staz pracy, w tym co najmniej roczny staZ pracy w jednostkach

sektora fi nans6w publicznych,
c. obywatelstwo polskie,
d. pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych,
e. brak skazaniazaprzestgpstwo umySlne lub przestgpstwo umySlne skarbowe,
f. nieposzlakowanaopinia,
g. stan zdrowiapozwalaj4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:
a. preferowane kierunki wyksztalcenia: ochrona Srodowiska, administracja publiczna,
b. studia podyplomowe, kurs lub szkolenie z zakresu gospodarki odpadami,
c. znajomo6d aktualnych przepis6w prawnych, a w szczeg6lnoSci ustaw: o samorz4dzie

gminnym, kpa, o utrzymaniu porz4dku i czystoSci w gminach, prawo ochrony
Srodowiska,

d. znajomo56 Programu Oczyszczarria Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
e. biegla obsluga komputera, umiejgtnoSi redagowania pism,
f. wysoka kultura osobista, dokladnoS6, komunikatywnoS6, odpowiedzialnoS6,

odpornoS6 na stres

2.

4. Zakres wykonywanych zada:i':
W zakresie ochrony Srodowiska:

a) udzielanie zgody na usuwanie drzew i krzew6w po
b) pobieranie oplat, wymierzanie kar za usuwanie

naleZno$ci z tytulu ustalonej oplaty w zarian za

uprzednich oglgdzinach w terenie,
dtzew i krzew6w oraz umorzenie

posadzenie, przesadzenie drzew lub
krzew6w,

c) przygotowywanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia, na zasadach i w trybie okreSlonym w ustawie o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,

d) opracowanie Gminnego Programu Ochrony Srodowiska w oparciu o obowi4zuj4ce
przepisy,

e) wystgpowanie w charakterze oskarZyciela publicznego w sprawach o wykroczenia
przeciw przepisom o ochronie Srodowiska,

0 wystgpowanie do Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o podjgcie dzialaf^,
jezeli kontrolowany podmiot gospodarczy mrusza przepisy o ochronie Srodowiska,



g) opiniowanie podari dotycz4cych mo2liwoSci zalesienia terenu,
h) sporzqdzanie planu operacyjno-ratowniczego na wlpadek nadzvtyczajnego zagroaenia

Srodowiska, jeheli na terenie gminy znajduje sig instalacja lub urzqdzetie mog4ce
spowodowa6 takie zagro Zenie,

i) przyjmowanie informacji i raport6w o stanie Srodowiska, opracowywanych przez
Wojewodg - wsp6lpraca z innymi jednostkami samorz4du w zakresie ochrony
Srodowiska, popularyzacj a ochrony Srodowiska wSr6d mieszkaric6w,

j) nakazanie osobie fizycznej eksploatuj4cej instalacje w ramach zwyklego korzystania ze
Srodowiska lub eksploatuj4cej urz4dzenie - w razie negatywnego ich oddziatywania na
Srodowisko - ograniczenie tego oddzialywania;

k) prowadzenie spraw zwiqzarrychz usuwaniem azbestu
W zakresie spraw zwi4zanych z utrz)'maniem czvstoSci i porz4dku w gminie:

a) organizowanie usuwania odpad6w komunalnych, ustalanie tras, kontrola iloSci
usuwanych odpad6w, interwencje w przypadkach nie stosowania sig mieszkanc6w do
zasad utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy, wydawanie work6w.

b) przygotowanie material6w przetargowych dotycz4cych odbioru odpad6w komunalnych
od mieszkaric6w gminy,

c) wydawanie zezwolef na odbi6r odpad6w komunalnych przez podmioty inne niz
gminne j ednostki organizacyj ne,

d) wydawanie zezw olen na prowadzenie schronisk dla bezdomnych rwieruqt,
e) prowadzenie rejestru dzialalno6ci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci,
D wdretlarie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach ( w tym

przygotowywanie regulamin6w, uchwal, zarz4dzeh i konsultacji spolecznych);
g) gromadzenie material6w niezbgdnych do sporz4dzania wymiaru oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in. deklaracj i,
h) sporuEdzarie wymiaru oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

prowadzenie ewidencji przypis6w i odpis6w,
i) przygotowywanie postanowieri i decyzji w sprawie ulg w splacie zobowiqzafi z ftulu

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) ksiggowanie wplat oplat,
k) wystawianie upomnieri podatnikom posiadajqcym zalegloSci w oplacie za odpady

komunalne oraz sporz4dzanie i ewidencjonowanie tyrul6w wykonawczych
wystawionych z tytulu zalegloSci w w/w oplacie,

W zakresie spraw zwi4zanych z odpadami:
a) opiniowani e zezwolen na wytw ananie odpad6w niebezpiecznych,
b) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach
c) wydawanie zgody na miejsce orz spos6b gromadzenia odpad6w skladowanych

w innym miejscu niz skladowisko odpad6w,
d) wydawanie zemvolefiprzedsigbiorcom na odbi6r nieczystoSci cieklych;

W zakresie soraw zwiqzanych z dzialalno3ci4 reelamentowan4 ( RDR) - przekazywanie
danych do CEIDG dotycz4cych :

a) zezw olen na ochrong przed bezdomnym i zwierzgtami,
b) zerwolen na prowadzenie schronisk dla bezdomnychzwierz4t,
c) zezwolen na prowadzenie zbiorowego zaopatrzeniaw wodg,
d) zezwolen na prowadzenie zbiorowego odprowadzania Sciek6w,
e) rejestru dzialalnoSci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych

od wlaScicieli nieruchomoSci;



5. Warunki pracy na stanowisku:
a. pelny wymiar czasu pracy,
b. praca administracyjno-biurowa, bezpoSredni kontakt z interesantami, wyjudy

sluzbowe na polecenie pracodawcy
c. praca przy komputerze.
d. wynagrodzenie zgodnie zprzepisami ustawy o pracownikach samorz4dowych

6. Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych
W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej orazzatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, byl ni2szy niz 60/o;

7. Wymagane dokumenty:
a. kwestionariusz dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie (zal. nr l),
b. oSwiadczenie kandydata (zal. nr 2)

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z
oskar2enia publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe;
- o stanie zdrowia pozwalaj4cym na podjgcie pracy na wskazanym stanowisku,
- o v,ryruaeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychw zwi4zku z prowadzonym
naborem,

c. 2yciorys I CY z opisem przebiegu pracy zawodowej,
d. list motywacyjny,
e. kopie dokument6w potwierdzajEcych wymagany sta2 pracy (Swiadectwa pracy lub

za(iwiadczenia o zatrudnieniu), poSwiadczone przez kandydata za zgodnoS6
zoryginalem

f. kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje,
poSwiadczone przez kandydata za zgodnoic z oryginalem

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale|y skladad osobiScie w sekretariacie Urzgdu Gminy
Starcza, pok. nr 7 lub przesfai pocztE na adres Urzqd Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261
Starcza (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko
ds. ochrony Srodowiska i gospodarki odpadamio'w terminie do dnia 16.02.2021r.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do Urzgdu po wy2ej okreSlonym terminie nie bgd4
rozpatrywane.

8. Konkurs na w/w stanowisko odbgdzie sig w dniu 22.02.2021r. o godz. 14:00 w siedzibie
Urzgdu Gminy w Starczy przy uI. Gminnej 4.
Dodatkowych informacji moZna uzyska6 pod numerem telefonu: 34 31 40 334.

Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.starcza.akcessnet.net) oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu.



Klauzula informacyj na doty cz4ca rekrutacj i :
Zgodnie z art. | 3 ust. Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 161679 227.04.2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycmych w zvti4zlctt z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 951461 WE og6lne roryorz4dzenie o ochronie danych,
zwane dalej RODO (Dz.U. UE. L, Nr I I 9, s, I) informujemy,zei

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Starcza z siedzib4 42-261 Starcz4 ul. Gminna 4,
tel.34 3140 334

2. Kontak:t do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod.starcza@wp.,pl nr tel. 34 3140 334.
3. Pani,/Pana dane osobowe przetutuzarrc bgd4 w celu przeprowadzenia w/w naboru na podstawie art. 6 ust. lit. a)

og6lnego roryorzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 20 16r. w zwiEzku z zapisami ustawy z dnia
26 czewca 19741'. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia2l listopada 201 8r. o pracownikach samorz4dowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej

i elektronicznej przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa. w szczeg6lno5ci ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia I 8 stycznia 201 I r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczourych wykaz6w ak1 oraz, instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiw6w zakladowych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, w prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo
do 24dania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane s4 nieprawidlowe lub niekompletne. W zakresie. w
jakim Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzarre na podstawie udzielonej zgody przysluguje Pani/Panu prawo
do jej cofnigcia: cofnigcie zgody nie ma wplywu na zgodnoSd / prawem przetwarzania danych, kt6rego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbgdnym do udzialu w procedurze naboru na
wolne stanowisko urzgdnicze.

8. W przypadku uznania. i2 przetwwzutie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do wla5ciwego organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych z siedzib4 00-193 Warszaw4 ul. Stawki 2

9. Pani/Pana dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie bgd4 profilowane.


