
OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA DO PRACY NA UMOWĘ O PRACĘ
W CELU ZASTĘPSTWA NA STANOWISKU

PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe – kierunek związany z ochroną środowiska  lub pokrewny, lub 
średnie z 3 – letnim stażem pracy.
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  Podinspektora ds. Ochrony 
środowiska
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) obywatelstwo polskie,
g) nieposzlakowana opinia,
h) umiejętność obsługi komputera w tym programów środowiska MS Windows

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów  z obszaru ochrony 

środowiska, gospodarki odpadami;
b) znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego- kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ustawy o Finansach publicznych, ustawy o dostępie do 
informacji publicznej;

c) samodzielność,
d) komunikatywność,
e) kreatywność.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Z zakresu gospodarowania odpadami:  kontrola realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi powierzonych podmiotom odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, przygotowywanie projektów uchwał Rady 
Miejskiej określonych ustawą, organizowanie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
prowadzenie ewidencji i kontroli określonych w art. 3, ust. 3  ustawy, prowadzenie 
sprawozdawczości wynikającej z przepisów ustawy, nadzór nad wykonywaniem przez 
właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

- Z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami: sprawdzanie prawidłowości złożonych 
deklaracji z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi wprowadzanie danych z 
nich wynikających do bazy danych programu komputerowego  (przypis), sprawdzanie i ocena
całości złożonych deklaracji z danymi ewidencji ludności, przygotowywanie projektów 
decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłaty  w  stosunku do osób, które 
deklaracji nie złożyły lub w przypadku rażących wątpliwości prawidłowości złożonych 
deklaracji, wprowadzanie danych wynikających ze skutecznie dostarczonych i 
uprawomocnionych decyzji do bazy danych ( przypis), przyjmowanie i wprowadzanie na 



przestrzeni roku korekt deklaracji ( przypis, odpis), rozpatrywanie podań w sprawach o 
umorzenie zaległości podatkowej i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, 
rozpatrywanie podań mieszkańców w różnych sprawach dotyczących opłaty, przestrzeganie i 
stosowanie zapisów instrukcji opisującej zasady działania programu  komputerowego „ opłata
za gospodarowanie odpadami”.
 
- Z zakresu gospodarki wodno ściekowej:  realizacja obowiązków gminy i nadzór nad 
wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 
18 lipca 2001 roku – Prawo wodne.

- Z zakresu gospodarki gruntami: ustalanie opłat adiacenckich związanych z budową 
urządzeń infrastruktury wodnościekowej.
- Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa.

4. Warunki pracy:
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika przebywającego na 
usprawiedliwionej nieobecności
Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera 
powyżej 4 godzin dziennie  z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko 
urzędnicze.

4.Wymagane dokumenty:
a)   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
b)   list motywacyjny,
c)   kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,
di) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w  pok. 
Nr 20 ),
f)    posiadane referencje,
g)   oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku   Podinspektora ds. Ochrony Środowiska
 (druk dostępny w  pok. Nr 20 ),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe  (druk dostępny w  pok. Nr 20 )
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  (druk 
dostępny w  pok. Nr 20 ),



   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do  27.08.2018 roku
 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Pracownik na stanowisko Podinspektora ds. Ochrony
Środowiska,” oraz imię i nazwisko kandydata wraz z adresem do korespondencji. W 
przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane.

Krzepice, dn. 20.08.2018r.

Burmistrz   Krzepic
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