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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 pełnym wymiarze czasu pracy

(ogloszenie nr KD.2110.4.PGO.2021)

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

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

Sti::u°cT!oS::śPc::;X:łs:acnh°r:isyk3ruordz:i:ii?:WReferacieplanowaniaprzestrzennego,Gospodarki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Realizacja   Programu   usuwania   azbestu   i   wyrobów   zawierających   azbest   z   terenu   Gminy
Pilchowice.

2.      Prowadzenie   zadań  w   zakresie   udzielania   dotacji   celowej   na   dofinansowanie   poniesionych
kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

3.      Prowadzenie   spraw   z   zakresu   dofinansowania   kosztów   realizacji   inwestycji   polegających
na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

4.      Prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania na realizację zadań powierzonych Gminnej  Spółce
Wodnej.

5.      Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, łowiectwem na terenie Gminy pilchowice.
6.      Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodami oraz melioracji.
7.      Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmianą stanu wody na gruncie.
8.      Prowadzenie procedur związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagania niezbędne (forma]ne):

1.      Wykształcenie:
1)    wyższe   o   kierunku:   administracja,   ochrona   środowiska,   inżynieria   środowiska,   inżynieria

i gospodarka wodna, pokrewne lub
2)    średnie  z  minimum  3-letnim  doświadczeniem  zawodowym  w  branży  związanej   z  ochroną

środowiska lub
3)    studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska / pokrewne.
(potwierdzone kserokopiami dokumentów) ,

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.
6.      Znajomość przepisów

Uwaga:   ęsoby,   które  nie   spełniają  wszystkich  wymogów  formalnych  nie  zostaną   dopuszczone   do  udziału
w prowadzonym postępciwaniu.
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Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość przepisów:
1)     ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska,
2)     ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3)     ustawy z dnia 201ipca 2017 r. Prawo wodne,
4)     ustawy z dnia 3 1utego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
5)     ustawy z dnia l3 paździemika l995 r. Prawo łowieckie,
6)     ustawy z dnia l4 czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7)     ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infomacji o środowisku ijego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
8)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych,

2,.     Ogć)+m.   w.red:za   z   z;zikres,"   Programu   usuwamia   azbestu   i   wyrobów   zawierających   azbest
dla Gminy Pilchowice.

3.      Doświadczenie w rozliczaniu dotacji.
4.     Mile widziane  doświadczenie  zawodowe w branży związanej  z  ochroną środowiska,  gospodarką

wodami i pokrewnej .
5.     Prawojazdykat.B.

Uwaga:  Wyirik  postępowaria  to  łączny  wył'i:ik  z  rozmów  kwalifiikacyjrrych  i  ewentualnej  a:i'ializy  dola!:mentów  sprawdzających  stopień
spehiar[iapciwyższychwymagań.

Predyspozycj e osobowościowe oraz umiej ętności interpersonalne :

V'  Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i prowadzenia powierzonych spraw,
/  Zdolność analitycznego myślenia oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
v'  umiejętność pracy w zespole,
/  kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, komunikatywność,
V'  umiej ętność swobodnego prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

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

Urzędu Gminy Pilchowice pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania)
/     fomularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie lnformacji Publicznej

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

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

Wszystkie  dokumenty  zawarte  w  ofercie  muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim  w  formie
uumożliwiającej   ich   odczytanie.   Dokumenty  wydane   w  języku   obcym  powinny  zostać   złożone
wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do: 19 listopada 2021 r.
w zamkniętej  kopercie z dopiskiem:  „ Nczóór 7zc7 wo/72G sfcz7coi4Jz.5'b  z#zęc#cz.czG i4J jze/ć?rczcz.G P/c#zowcz7?z.cr
Przestrzemego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska" :
/     osobiście w Biurze obsługi lnteresanta urzędu Gminy pilchowice, ul. Damrota 6,
/     za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

(decyduje data wpływu oferty do Urzędu);
/     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.
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Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym teminie nie będą rozpatrywane.

0   spełnieniu   wymogów   niezbędnych   (fomalnych)   oraz   o   teminach   rozmów   kwalifikacyjnych
kandydaci będą infomowani 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.    Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.    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: inspektor.

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

5.      Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2021  r. / styczeń 2022 r.
6.      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 %.

7.     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.

8.      Zgodnie z ustawą z dnia 21  listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r.,

poz.  1282) w Biuletynie lnformacji Publicznej  Urzędu Gminy Pilchowice zostanie opublikowane
imię,   nazwisko   oraz   miejsce   zamieszkania   osoby   wyłonionej   do   zatrudnienia   w   wyniku
przeprowadzonego  naboru.

9.     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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