
 

           OGŁOSZENIE   O   NABORZE  NA   STANOWISKO   URZĘDNICZE 

 

 

DANE JEDNOSTKI: 

         - nazwa                          Urząd Gminy Lipie 

         - adres                            ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie 

         - tel., fax, (034) 3188032 - 35,(034) 3188032-35 w.32  

         -  e-mail                          gmina_lipie@poczta.onet.pl 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY :  

 

 Referent ds. ochrony środowiska     –      cały etat. 

 

DATA OGŁOSZENIA NABORU:       02.10.2017 r. 
 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:       12.10.2017r. 
 

 

WYMAGANIA ZWIAZANE ZE STANOWISKIEM: 

      

• wykształcenie wyższe  kierunek:   ochrona środowiska, 

• obywatelstwo polskie, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

• nieposzlakowana opinia, 

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego  

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

• doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony środowiska . 

 

WYMAGANIA DODATKOWE: (będące przedmiotem oceny): 

1) preferowane doświadczenie : 3 letni  staż pracy na stanowisku  związanym  

z ochroną środowiska , 

2) znajomość przepisów prawnych, w szczególności :  o samorządzie gminnym , 

ustawy  Prawo ochrony środowiska; ustawy o odpadach; ustawy o utrzymaniu  

czystości i porządku w gminach, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

 postępowania administracyjnego. 

3) obsługa programów:  MS Office, Word, Excel, PowerPoint  a także umiejętność  

 poruszania się w sieci Internet,  

 

 

 

Przez doświadczenie  rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, okres prowadzenia działalności 

gospodarczej, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku 

pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gmina_lipie@poczta.onet.pl


 

 

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : 

 
 

Wykonywanie zadań Gminy  wynikających z ustawy  Prawo ochrony środowiska;  

Ustawy o odpadach; ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 a w szczególności:  

▪ egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 

 i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku  w gminie, 

▪ prowadzenie postępowań  administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń na 

działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem  

nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych, 

▪ prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

▪ prowadzenie spraw wynikających z programu ochrony powietrza i ustawy antysmogowej 

oraz spraw związanych w wymianą piecy c.o.,   

▪ całokształt spraw związanych z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby mieszkańców gminy ( kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne ), 

▪ prowadzenie działań w zakresie  edukacji  ekologicznej społeczeństwa,  

▪ propagowanie działań proekologicznych oraz koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych 

przez inne podmioty na terenie gminy, 

▪ współudział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji programów dotyczących 

ochrony środowiska, 

▪ realizacja i bieżąca aktualizacja programu ochrony środowiska  i regulaminu utrzymania 

porządku i czystości w gminie, 

▪ całokształt zadań związanych z realizacją programu usuwania azbestu   i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy, w tym prowadzenie stosownej ewidencji; 

▪ nadzór nad windykacją należności za  odpady komunalne,  

▪ współpraca z innymi organami zajmującymi się ochroną  środowiska, 

▪  prowadzenie kontroli z zakresu  przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

utrzymania czystości i porządku w gminie,  udział w wizjach w terenie w przedmiotowych 

sprawach, 

▪ sporządzanie planów, programów i sprawozdań z zakresu  ochrony środowiska, 

▪ przygotowywanie i rozliczanie umów wynikających z zakresu  ochrony środowiska, 

▪ przygotowywanie projektów uchwał   wynikających z zakresu ochrony środowiska, 

▪ prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych  o środowisku i jego ochronie. 

 
 

 



 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

-  odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ,  

-  kopia świadectw pracy; zaświadczenie o zatrudnieniu i/lub potwierdzenie prowadzenia  

   działalności gospodarczej związanej  z w/w zagadnieniami,  

-  kwestionariusz osobowy (do pobrania załącznik nr 1 do ogłoszenia ), 

-  kopia dowodu osobistego,  

-  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)  - podpisane, 

-  życiorys/ CV /  z przebiegiem nauki i opisem dotychczasowej kariery zawodowej , 

    przedstawieniem  dodatkowych umiejętności –podpisane, 

- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne  

   przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

-  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku 

   i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

    (oświadczenia do pobrania załącznik nr 2 do ogłoszenia), 

-  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

 

1. Oferty należy składać w  podpisanych ( imię i nazwisko) , zamkniętych kopertach z adnotacją  

    na kopercie  „Dotyczy naboru na  stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska ”   

   w sekretariacie  Urzędu  Gminy  Lipie w terminie   do dnia  12 października  2017 r.  

   w godzinach pracy Urzędu  lub drogą pocztową na  adres:  

   Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29 , 42 –165 Lipie. 

2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich 

    wpływu do Urzędu Gminy w Lipiu. 

3. Oferty niekompletne oraz  złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. 

4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. 

5. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 

     34/ 3188032 –35 w 34. 

 

UWAGI: 

-  Nabór na w/w  stanowisko  przeprowadzi Komisja Konkursowa  powołana      

   zarządzeniem Wójta Gminy Lipie.   

- Kandydaci, którzy spełnią  wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet  

  dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną  

   dopuszczeni do kolejnego etapu. 

-  Informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostanie  podana  na BIP. 

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie  

   spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. 

-  Osoby, których dokumenty aplikacyjne  zostaną odrzucone nie będą informowane. 

  -  Komisja wyłoni kandydata  na  stanowisko  i przedstawi  Wójtowi Gminy , który podejmie 

     ostateczną decyzję. 

-  Informacja o wynikach naboru  zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej i w BIP  

   niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.   

-  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału dokumentów.    

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

 

 

                                                                                                    

           Wójt Gminy  

 

                                                                                          /-/ mgr Bożena Wieloch                                                                                                                                                                                                      

 


