WÓJT GMINY ŁAŃCUT
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe - inżynierskie, magisterskie o kierunku: ochrona środowiska,
inżynieria środowiska, administracja, prawo oraz co najmniej dwuletni staż pracy
(zatrudnienie na podstawie stosunku pracy), lub wykształcenie wyższe oraz co najmniej
dwuletni staż pracy w ochronie środowiska lub w gospodarce odpadami komunalnymi,
- obywatelstwo polskie,
- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni
praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
-prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisów
wykonawczych,
- znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz o odpadach,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym i Prawa Zamówień Publicznych,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (system Windows, pakiet MS Office),
- umiejętność korzystania z przepisów prawa, również z aplikacji L E X ,
- komunikatywność, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
- preferowana praktyka zawodowa w administracji samorządowej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
w szczególności:
• nadzór nad realizacją obowiązków przypisanych ustawą właścicielom
nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
• prowadzenie postępowań w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków
przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami,
•

udostępnianie na stronie internetowej urzędu informacji o gospodarowaniu
odpadami, przewidzianych przepisami prawa,

•

dokonywanie wpisu i prowadzenie rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na świadczenie przez
przedsiębiorców usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych

•

•

•
•

•
•

i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części,
prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz kontrolowanie częstotliwości ich opróżniania
i sposobu pozbywania się osadów ściekowych,
przygotowywanie projektów uchwał Rady przypisanych przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, w tym opracowywanie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia do ww. przetargu,
przygotowanie dokumentów związanych z lokalizacją punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
weryfikacja danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli
nieruchomości,

•

zbieranie i analiza wszelkich danych do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami,

•

dokonywania przypisu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami na kontach
szczegółowych
podatników-właścicieli
nieruchomości
na
podstawie
zweryfikowanych deklaracji, w tym obsługa systemu informatycznego
dotyczącego ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stała jego aktualizacja,
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących umorzenia zaległości
lub rozłożenia na raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

•

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.
Warunki pracy:
- miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, (II piętro, bez
windy),
- pełny wymiar czasu pracy,
- umowa o pracę (umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony),
- wyjazdy w teren.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%. W przypadku
korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 13 ust.2b ustawy o pracownikach

samorządowych, kandydat zobowiązany
potwierdzającego niepełnosprawność.

jest

do

złożenia

kopii

dokumentu

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór-załącznik
nr 1 do ogłoszenia),
2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje
i umiejętności (dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje, certyfikaty),
3. Kserokopia prawa jazdy,
4. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim {wzór-załącznik nr 2 do
ogłoszenia),
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych {wzór-załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe {wzór-załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią {wzór-załącznik nr 2
do ogłoszenia).
Informacje dodatkowe:
Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem. Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem
ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza
dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata
wyrażoną na piśmie {wzór-załącznik nr 3 do ogłoszenia). Brak zgody może skutkować
odrzuceniem oferty.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy (hol na parterze) lub za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres: Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
z dopiskiem NABÓR NA STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA ODPADAMI
K O M U N A L N Y M I w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. W ofercie
należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu, a-mail. Kandydat
stawający do konkursu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za
złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynie do urzędu najpóźniej w ostatnim
wskazanym w ogłoszeniu dniu (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego).
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną o tym poinformowani
telefonicznie lub mailowo. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowanien
się kandydata do dalszych etapów selekcji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publiczp^j
(bip.gminalancut.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łańcut. Aplikajcj
osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru

jakua Gzarnota

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UEL 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż:
11

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łańcut z siedzibą w Łańcucie,
ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych - mailowy: iodo@gminalancut.pl,

telefoniczny (17)

2253080,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru na podstawie
art.6 ust.l lit.a i lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia
2016 r.,
4)

w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami
prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie
skutkować odrzuceniem oferty,

5) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia
naboru,
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych

ich

sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny] lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
9) odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty

podstawie przepisów prawa.

uprawni

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

K W E S T I O N A R I U S Z O S O B O W Y D L A OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O Z A T R U D N I E N I E

1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Dane kontaktowe
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)
4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku)

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIA
I)
Oświadczam, że
obywatelem polskim zgodnie z art.6 ust.l pkt 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)
II)
Oświadczam, że**
pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)
III)
Oświadczam, że***
skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)
IV)
Oświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art.6 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

(podpis)

*wpisać: jestem/nie jestem
**wpisać: posiadam/nie posiadam
***wpisać: byłam/em lub nie byłam/em

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze

(imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust.l lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa, przez Urząd Gminy Łańcut
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a, w celu przeprowadzenia naboru.
Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym momencie
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(data)

(czytelny podpis)

