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ZARZĄDZENIE Nr 7|12020
Wójta Gminy Fałków

z rJnia 16 paźrJziernika 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
rv Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstaw-ie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 2I listopada 2008 r. o pracor,vnikach
samorządowych (Ij' DZ. U. 20l9. poz, |282) oruz Zarządzenia Nr 63/2020 Wójta Gnriny
Fałków z dnia l września 2020 r' w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na w-olne stanowiska
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz
na wolne stanowiska kierowników- jednostek organizacyjnych Gminy Fałków zarzqdzam, co
następtrje:

1.

sl

ogłaszarn nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oclrrony Środowiska w LJrzęclzie
Grrriny w Fałkowie.
ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomoŚci w Biuletynie Informacii Publicznej Gnłiny
Fałkor'v oraz na tablicy ogłoszeń w budyrrku Urzędu Gnlinv w Fałkor'vie tla okrcs
od 19 pazdzielnika2020 r. do 30 paŹdziernlka2020 t.
Treść ogłoszenia stanowi załqcznik do niniejszego zarzqdzęn7a.

$2

Powołuję Komisję Rekrutacyjn4 do przeprowadzenia postępowania o naborze w skłaclzie:

1 . I*zysztof Bajor - przewodnrcZqcy komisji
f . Dorota Anioł - sekretarz Komisji
3. Barbara Badelska - członek komisji
4, Anna Wajrrberger - członek komisji
5 Zygmunt Ptak - członek komisji.

$3

Komisja konkursowa plzeprowadzi postępowanie o naborze wg zasad i w trybie określon1.n-r

w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędntcze, w tym na kierownicze stanowislra
trzędnicze w I)rzędzie Gminy w Fałkowie oraz na wolne stanowiska kierowników ieclnostek
organizacyjnych Gminy Fałków.

s4

Zarz4dzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia

zny



znak sora\.w. KRG.2 11.1.2020 Zał4cznik do Zarzqdzenia N r 7 I 12020
Wójta Gminy Fałków
z dnia 1'6 października2\2\ r,

oGŁOSZENIE o NABORZE NA woLNE- STANowISKo URZĘDNICZE

Wójt Gminy Fałków
ogł.asza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa IA,26-260 Fałków

1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. ochrony Środowiska
wymiar czasu pracy: petny etat

2. Wymaganianiezbędne:
1) w1ksztalcenie wŻsze.
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych otaz korzystanie zpełni praw publicznych,
4) niekaralnośc za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lrrb umyślne

przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość zagadnień w tym regulacji prawnych, tj. ustaw: o Samorządzie gminnym,

kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych' Prawo ochrony
środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o

środow.isku i jego ochronie, udziale społeczeństr,va w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko' Prawo wodne, o odpadach, o ochronie zabytków' o ochronie
przytody otaztozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczo\,vego

wykazu akt oruz instrukcji w sprawie organizacjt i zakresu dzttlanta archiwów
zakładowych,

7) umiejętność obsługi komputera, tym pakiet Microsoft office, poczta elektroniczna.

3. -Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w-sektorze administracji publicznej lub innych jednostkach o

charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

2) umiejętnośó stosowania przeptsów prawnych,

3) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

4; dobra organizacjapracy.
5) umiejętność redagowania pism urzędowych,

6) umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
7) umiejętność negocjacji i mediacji,
8) sumienność,
9) obowiązkowość,

10) dyspozycyjność'
11) dobra postawa etyczna,
12) wykształcenie WŻsze: administracja, ochrona środowiska, kierunki techniczne,

13) prawo jazdy kat. B. 
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4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowywanie projektu programu ochrony środowiska na terenie Gminy i jego

monitorowanie;
2) opraco\\ywanie proj ektu planu gospodarki niskoemisyj nej ;

3) udostępnianie informacji o środowisku i jego.ochronie r,v tym prowadzenie publicznie
dostępnego llykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środow-isku i
jego ochronie:

4) zapewnianie mozliwości udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
5) prowadzenie postępowań \,v sprawie o ocen oddziaływania przedsięlł'zięcia na

Środowisko;
6) przygotowywanie projektów decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

r e alizacj ę przedsięw-zięci a;

7) naltczante opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
8) przygotowywanie projektu opinii dla decyzji na składowanie i usuwanie oclpadów

komunalny ch or az pro gramó w go sp o darki o dpad ami nieb ezpte cznymi ;

9) gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie
stosownych programów t anallz;

10) uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego

i programach ochrony środowiska;
11)uwzględnianie wymagań ockony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji

inwestycji;
12) wspótdziatante Z organami inspekcji sanitarnej oraz innymi organami w sprawach

zw iązany ch z o c|.r on4 śro dowi ska;

13) zapewnienie niezbędnych warunków w zakresie ochrony środowiska ptzed odpadami
oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystoŚci na terenie gminy;

14) opiniowanie projektów brrdowlanych obiektów szczególnie rrci4zliwych dla środowiska;
15) przygotovywanie projektów decyzji i opinii w zakresie: prac geologicznych, eksploatacji

kopalin, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem, rekultywacji terenu;

16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
l 7 ) prowad zenię zadań r,v zakre sie efektywno ś c i energety c znej ;
18)prowadzenie spraw zw-lqzanych z edukacj4 ekologiczn4 i propagowaniem zagadnień

- ochrony środowiska;
19) prowadzenie spraw zwtqzanych Z Zan|ęczyszczeniem środowiska oraz likwidacją dzikich

ri,ysypisk śmieci:

Z})przygotowywanie projektow decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie;

21)koordynowanie akcją ,,Sprzątanie Swiata.. t sporządzanie zbiorczych zestawrcn z
przeprowadzonych akcji w gminie;

22)prowadzenie spraw zwlązanych W Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy;

23)współdziałanle z Regionalnym Dyrektorem ochrony Srodowiska. Wojewódzkim
Inspektorem ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitalnym w zakresie
przestrzegania i stosowann przeplsów o ochronie Środowiska;

24)ptzygotowywanie projektów zezwoIeń na usunięcie drzew i krzewów;
25) prowadzenie postępowań w sprawie nat'oŻenl'a kar administracyjnych za:
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a)zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaŚciwym

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo

urządzentechnicznych otaz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy

dla roŚlinności,

b)usuw.anie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolęnl'a w tym z terenu

nieruchomości wpisanych do rejestru zabyków,
c)zniszczenie spow-odowane niewłaŚciwą pielęgnacj4 terenów zieleni, zadrzewtęni, drzew

lub krzewów;
26) sporządzanle wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będ4cych własnością

gminy w tym występowanie do Wojewódzkiego KonserwatoraZabytkow o opinię w tym

zakresie dla terenów objętych ochroną konserwatorską;

27) prowadzenie ewidencji pomników przyrody; cennych terenów ptzyrodniczych;

28) lustracja pomników przyrody i ich oznakowanie;

29) inicjor,vanie uznania drzewa, głazu narzutowego za pomnik przyrody;

30) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w zakresie utrzymania czystoŚci

i porządku przez podmioty do tego zobowlązane;

31) opracowywanie dokumentów, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony

Środowiska orazttttzymania czystości i porządku w gminie.

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera powyzej 4 godzin wykony.wana w

siedzibie Urzędrr Gminy r,v Fałkowie oraz w miejscach wskazanych w poleceniach wyjazdu

słuzbowego,
f) praca w-pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do

15'00. Pracownik posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności _ od godziny 7 .30 do 14'30,

3) stanowisko pracy us1.tuowane na I piętrze budynku. wyposazonego w windę i podjazd dla
osób niepełnosprawnych,

4) wynagrodzenie w oparciu o obowi4zuj ące zasady w administracji samorz4dowej,
wypłacane j est j eden raz w miesiącu.

6. Wymagane dokumenfy:
1) list motp'vacyjny.

2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)" oryginał kwestionanusza osobowego dla osoby ubiegaj4cej się o zatrudnienie,

4) kserokopie św-iadectw pracy (poświadczone przez kandydata Za zgodność

z oryginałem)'
kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność

z ory gtnałem) potwi e r dzĄ qcy ch wykształcenie i kwal i fikacj e zawo dowe,

oświadczenie kandydata stwierdzaj4ce, Że posiada pełną zdolność do czynności

prawnych orazkorzysta z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wy.rokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

inne dokumenty o posiadanych kw-alifikacjach i umiejętnoŚciach,

potwierdzente zapoznania się z K|auzu|ą informacyjną dotyczącą ochrony danych

osobowych na podstawię art. 13 RozporządzentaParlamentu E,uropejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnta 27 kwietnia2016 r. w Sprawie ochrony osob ftzycznych w zwtązkuz

przetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

5\

6)

t)

8)

e)



oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozpotzqdzenie o ochronie danych), publ.

Dz.Urz. UE L Nr 119. s. 1.

7. Miejsce i termin złoź:,enia dokumentów.
Wymagane c1okumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane t złoione osobiście

w sekretariacie Urzędu (pokój ff 110) lub doręczone listownie w terminie
od 19 pazdzienika do 30 paŹdziemikaZ}Z) r. do godz. 15.00 na adres: tJru4d Gminy w
Fałkowie, ul. Zamkowa IA, 26-260 Fałków w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ''Nabór
na wolne stanowisko urzędnicze . stanowisko ds. ochrony środowiska''.

8. Informacje dodatkowe:
1) informacja wynikaj 4ca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracolvnikach samorządowych -

w miesi4cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce' w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oruzzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

2) aplikacje, które wpłyną po wyzej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu

Gminy w Fałkowie), nie będą rozpatrywane;

3) nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji'
4) osoby spełniaj4ce wymogi 1brmalne zostanq Zaproszone telefonicznie na rozmowę

kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy w Fałkowie;
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Henryk
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