
WÓ.}T  Cub`A}NY
FILC,!jJ;0``,+''``v'.iCE

Pilchowice, dnia s listopada 2021  r.

Wójt Gminy Pilchowice
oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Srodowiska w Urzędzie Gminy Pilchowice

w pelnym wymiarze czasu pracy

(ogloszenie nr KD.2110.5.PGO.2021)

Miejsce pracy: Urząd Gminy Pilchowice, 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

#enru°cToS::ś:;r=C[yi oS#::jsśr°oduo#;C.=Erod::f:rcaaę;e  Planowania  Przestrzemego,  Gospodarki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza.
2.     Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w:

/  Planie gospodarki niskoemisyjnej,
/  Programie ograniczania niskiej emisji
/  Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

3.      Wdrażanie  przyjętej  w Gminie  strategii  gospodarki  niskoemisyjnej  poprzez  inicjowanie  działań
i inwestycji służących ograniczeniu emisj i zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplamianych.

4.      Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
5.      Udział    w    pozyskiwaniu    zewnętrznego    wsparcia    finansowego    na    realizację    programów

pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.
6.      Pomoc  dla  mieszkańców  w  skorzystaniu  z  tych  programów,  w  tym  pomoc  w  prawidłowym

wypełnieniu wniosku o dotację i płatność.
7.      Doradztwo dla  mieszkańców w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody

użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz temomodemizacji budynku.
8.      Prowadzenie   edukacji   mieszkańców,   organizacja   spotkań   w   zakresie   oszczędności   zużycia

energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany, źródeł ciepła.
9.    pYS#::ŁńEUŚ#:eT PMjŁ=;Ł#ięmkit,Yojewództwa  sląskiego  w  związku  z realizacją

10.   Realizacja zadań wynikających z  programu ,LIFE Śląskie. Przywracamy błękit".

Wymagania niezbędne (formalne):

1.      Wykształcenie:
1)    wyższe   o   kierunkach:   ochrona   środowiska,   ochrona   powietrza,   inżynieria   środowiska,

energetyka, ciepłownictwo, odnawialne źródła energii, budownictwo i pokrewne
2)    studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza i pokrewne.
(potwierdzone kserokopiami doJmmentów) ,

2.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.      Niekaralność    za    umyślne    przestępstwo    ścigane    z    oskarżenia    publicznego    lub    umyślne

przestępstwo skarbowe za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5.      Nieposzlakowana opinia.

Uwaga:   Osoby,   które  nie   spełniają  wszystkich  wymogów  formalnych  nie  zostaną   dopuszczone   do  udziału
w prowadzonym postępowaniu.
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Wymagania dodatkowe @ędące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość dokumentów:

1)   Uchwały  Nr  XIII/123/19  Rady  Gminy  Pilchowice  z  dnia  28  listopada  2019  r.  w sprawie
przyjęcia i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice.

2)   Uchwały  nr  XXII/184/20  Rady  Gminy  Pilchowice  z  dnia  20  sierpnia  2020  r.  w  sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy
Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisj i dla Gminy Pilchowice.

3)   Regulaminu naboru wniosków o  dofmansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Czyste
Powietrze.

4)   Uchwały  nr  V/36/1/2017   Sejmiku   Województwa   Śląskiego   z   dnia   7   kwietnia   2017   r.
w   sprawie   wprowadzenia   na   obszarze   województwa   śląskiego   ograniczeń   w   zakresie
eksploatacji instalacj i, w których następuj e spalanie paliw.

5)   Uchwały  nr  VI/21/12/2020  z  dnia  22  czerwca  2020  r.   Sejmik  Województwa  Śląskiego
w sprawie przyj ęcia Programu ochrony powietrza dla woj ewództwa śląskieg'o.

2.      Znajomość  ogólnej  sytuacji  środowiskowej  i  stanu jakości powietrza w Polsce  i województwie
śląskim.

3.     Umiejętnośó obsługi komputera i urządzeń biurowych.
4.      Gotowość    podnoszenia    kwalifikacji    (stanowisko    wiążę     się    z    koniecznością    odbycia

obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych).
5.     Prawojazdykat. B.
Uw?ga:  Wyrtik postępowartia  to  łączny  wyrik  z  rozmów  kwalifikacyjnych  i  ewentualmej  cmalizy  doJwmentów  sprawdzających  stopień
spełniariapciwyższychwymagań.

Predyspozycj e osobowościowe oraz umiej ętności interpersonalne:

/  zdolność analitycznego myślenia oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
V'  komunikatywność,  łatwość  w  nawiązywaniu  kontaktów,   gotowość  do  wystąpień  publicznych

i prowadzenia spotkań,
/  umiej ętność swobodnego prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych,
V'  myślenie   strategiczne   (ciekawość,    syntetyczne   myślenie,    formułowanie   wizjL   planowanie,

nastawienie na realizacj ę celów),
/  umiejętność pracy w zespole,
/  kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

/     1ist motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
v'     życiorys zawodowy,
V'     kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
v'     kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie lrifomacji publicznej

Urzędu Gminy Pilchowice pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
V'     fomularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie lnfomacji Publicznej

Urzędu gminy Pilchowice pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.

Wszystkie  dokumenw  zawarte  w  ofercie  muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim  w  formie
umożliwiającej   ich  odczytanie.   DokumenqJ  wydane   w  języku   obcym  powinny  zostać   złożone
wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do: 30 listoDada 2021 r.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „ NczZ)ór 7zcz i4;o/7?e j'źcmowźsb c%?c%z.cze w jłe/Ć?rćzc7.e PJcz73owcmz.cz
Przestrzemego, Gospodayki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska -Ekodoradca" :
V'     osobiście w Biurze obsługi lnteresanta urzędu Gminy pilchowice, ul. Damrota 6,
v'     za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

(decyduje data wpływu oftrty do Urzędu);
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/     drogą  elektroniczną  pod  warunkiem,   że   korespondencja  będzie   opatrzona  kwalifikowanym

podpisem  elektronicznym  lub  za pośrednictwem  platfomy  e-PUAP.  Do  korespondencji  należy
załączyć    skany   wymaganych   dokumentów.    Za   datę   wpływu   uznaje   się   datę   przyjęcia
dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym teminie nie będą rozpatrywane.

0   spełnieniu   wymogów   niezbędnych   (formalnych)   oraz   o   teminach   rozmów   kwalifikacyjnych
kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje:

1.    Praca  administracyjno  -biurowa.  Stanowisko  wyposażone jest  w  komputer  i  sprzęt  biurowy.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy
tj . 40 godzin tygodniowo.

2.    Zatrudnienie  nastąpi  na  stanowisko  adekwatne  do  doświadczenia  i  kwalifikacji  posiadanych

przez   kandydata,   wyłonionego   do   zatrudnienia   w   wyniku   naboru.   Docelowe   stanowisko
przewidziane dla pracowników realizujących ww. zakres zadań: główny specjalista.

3.    Praca  w  budynku  Urzędu  Gminy  Pilchowice,   przy  ul.   Damrota  6,   na  1  piętrze.   Budynek
bez windy.

4.      Planowany temin zatrudnienia: styczeń 2022 r.
5.      W    miesiącu    poprzedzającym    datę    ogłoszenia    o    naborze    wskaźnik    zatrudnienia    osób

niepełnosprawnych   w  Urzędzie   Gminy  Pilchowice,   w  rozumieniu  przepisów  o   rehabilitacji
zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6 °/o.

6.      Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Pilchowice jest Wójt Gminy Pilchowice.

7.      Zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz.1282) w Biuletynie lnfomacji Publicznej Urzędu Gminy Pilchowice zostanie opublikowane
imię,   nazwisko   oraz   miejsce   zamieszkania   osoby   wyłonionej   do   zatrudnienia   w   wyniku
przeprowadzonego  naboru.

8.     Nabór    kandydatów   na    stanowisko    urzę,dnicze    w    Referacie    Planowania   Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami  i  Ochrony  Srodowiska w Urzędzie  Gminy Pilchowice  odbywać
się  będzie  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  z  dnia  21   listopada  2008  r.  o  pracownikach
samorządowych  oraz  Regulaminu  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze  w  Urzędzie  Gminy
Pilchowice.
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