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BURn4ISTRZ DRAWSKA POMORSRIEGO
oglasza nab6r na wolne stanowisko urzednicze ds. ocferony s7odowjst¢ i ro/rez'cf14,fl!
w Urzgdzje A4z'e/'sAjJ" W Drm!wsfrJ, PomoJ.SkZ'm 78-500 Drawsko Pom. ul. Sikorskiego 41

(umowa na czas okI:eSlony w celu zastepstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy )
1. Wymagania niezbedne:
1) na wolne stanowisko urzednicze poza obywatelami polskimi mogq ubiega6 sis
obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pahstw, kt6r)m na podstawie um6w
miedzyIlarOdO\vyCh lub przepis6w prawa wsp6lnotowego przysfuguj e prawo do podj?cia
zatrudnienia, posiadajapy znajomoS6 jezyka polskiego potwierdzona dokumentem
okreSlonym w przepisach o sfuZbie cysvilnej ;
2) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prarunych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
3) niekaralno56 za umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestepstwo skarbowe;
4) \vyksztalcenie \vyZsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w
o szkolnictwie wyZszym,
5) znajomoS6 obsfugi komputera w zakresie Word, Excel;
6) stan zdrowia pozwalajapy na zatrudnienie na dan)- stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia,
8) znajomoS6 regulacji prat-ych z zakresu: kodeksu postepowania administracyjnego,
ustarvy o samorzadzie gminn)-, ustarvy Prawo zam6wieh publicznych, ustarvy o
ochronie danych osobo\vych, ustanvy Prawo ochrony Srodowiska, ustarvy o utrz)maniu
czystoSci i porzadku w gminach, ustarvy o odpadach, ustarvy o ochronie przyrody.

2. Wymagania dodatkowe:
1 ) odpowiedzialnoS6, systematycznoS6, dokladnoS6, komunikaty\unoS6, \vysoka kultura
osobista,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy zwiazane jest z praca przy komputerze, przemieszczaniem sis
w terenie, rozmowami telefonicznymi, bezpoSrednim kontaktem z klientem. Pomieszczenie
biurowe znajduje sis na parterze budynfu w Parku Chopina 2 w Drawsku Pomorskim (do
wejScia budynku prowadza schody) a w budynkach urzedu nie ma windy). W prz)xpadku
braku posiadania dokumentu potwierdzaj apego odbycie sluzby przygotowawczej zakohczonej
pozyty\unym \vynikiem egzaminu, przewidziana jest koniecznoS6 odbycia takiej sfuzby po
przyjeciu do pracy na \vymienione \vyZej stanowisko.

4. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorzadowych:
W miesiapu poprzedzajapym date publikacji niniejszego ogloszenia wskaZnik zatnldnienia
os6b niepeinosprarunych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w rozunlieniu

przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
nie przekroczy1 6%.

5. Do gI6wnych zadah osoby zatrudnionej na stanowisku bedzie naleZalo miedzy innymi:
1) realizowanie zadah z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w tym
a]rfualizowanie bazy danych o wlaScicielach nieruchomoSci, od kt6rych odbierane sa
odpady komunalne przez flrmy lvylonione w drodze przetargu;
2) rejestracja deklaracji o lvysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
weryfikacja liczby zlozonych deklaracji oraz informacji zawartych w deklaracji na

podstawie bazy danych lub lvykazu dora-ent6w dolapzonych do deklaracji;
3) okreSlanie w drodze decyzji lvysokoSci oplat za gospodarowanie odpadami
komunalng-i w odniesieriu do wlaScicieli, kt6rzy Die zlozyli deklaracji o lvysokofci
oplaty albo w uzasadnionych watpliwoSciach co do danych zawatych w deklaracji;
4) monitoring prawidiowoSci realizacji umolvy na odbi6r odpad6w komunalnych przez
flrmy lvylOniOne W drOdZe PrZetargu;
5) obsluga miesZkahc6w w zakresie lunoszonych uwag i skarg dotyczacych
funkcj onowania systemu;
6) realizacja innych zadah i dzialah |vynikajacych z przepis6w prawa lub doraZIlej

potrzeby zwiqzanej z funkcj onowaniem systemu odbioru i zagospodarowania
odpad6w komunalnych;
7) dzialania informacyjno-edukacyjne w zakresie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi ;
8) lvydawanie decyzji nakazuj qcych lvykonanie obowiqzfu przez wlaScicieli
nieruchomoSci polegaj acych na ich przylapzeniu do istniej apej sieci kanalizacyjnej ;
9) prowadzenie spraw lvynikajapych z ustarvy o zvIOCie POdatku akCyZOWegO ZaWartegO

w cenie oleju napedowego lvykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym;
a) przyjmowanie luniosk6w o zvIOt POdatku akCyZOWegO VIaZ Z falrfurami VAT,
b) przygotowywanie decyzji o zvIOCie POdathl,
c) przygotowywanie do wojewody luniosk6w o przekazanie gminie dotacji celowej na
postepowanie w sprawie zvIOtu PrOduCentOm rOlnym podatku ckcyzowego zawartego
w cenie oleju napedowego,
d) przygotowywanie do woj ewody okresolvych i rocznych rozliczeh dotacji oraz
okresolvych i rocznych sprawozdah rzeczowo-flnanSOlvyCh Z realizacj i lvyplat zwrotu

podatku,
1 0) obliczanie oplat za korzystanie za Srodowiska;
1 1 ) prowadzenie post?powah w zakresie lvydawania decyzji o Srodowiskolvych
uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsiewziecia;
1 2) opiniowanie luniosk6w w zakresie inwestycj i mogacych lxplyna6 na Srodowisko;
1 3) zalatwianie skarg i luniosk6w w zakresie powierzonych obowiazk6w,
1 4) opracowywanie okresolvych sprawozdah z realizacji plan6w i program6w w zakresie

powierzonych obowiqzk6w.
1 5) przygotovywanie informacj i do Biuletymu Informacji Publicznej urzedu,

1 6) archiwizowanie doh-ent6w.

6. Wymagane dokumenty:
1) podpisane odrecznie: curriculum vitae z przebiegiem nauld i pracy zawodowej oraz
list motywacyjny;
2) kopie dokunlent6w potwierdzaj apych w)mngane \vyksztalcenie;
3) oSwiadczenie kandydata o peinej zdolnoSci do czynnoSci prarunych oraz korzystaniu

z pehi praw publicznych;
4) oSwiadczenie kandydata, Ze nie byl on skazany prawomocnym \vyrokiem sadu za
unnySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestepstwo
skarbowe;

5) zaSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajap)m na zarfudnienie na stanowisku
urzedniczym;
6) oSwiadczenie kandydafa o treSci: "WyraZam zgode na przetwarzanie moich danych
osobo\vych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ds.
ochrony Srodowiska i rolnictwa w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobolvych ( Dz. U.
z 2016 r., poz.922 ze zm.)";

7) kopia dokumentu potwierdzajapego niepeinosprarunoS6 w przypadfu kandydata,
kt6ry zamierza skorzysta6 z uprarunienia o kt6rym mowa w art. 1 3a ust.2 ustarvy z
dnia 21 1istopada 2008 r. o pracolunikach samorzado\vych (Dz.U. z 2016 r., poz.
902 ze zm.).

7.Termin, spos6b i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata za zgodnoS6
z oryginalem, w zcklejonej kopercie (z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem:
Dotvcav naboru na stanowisko ds. ochronv 5rodowiska i rolnictwa
w_|Ir]zed2Zie Miejskim w Dra[wsku Pomorskim,,
naledy zlody6 w siedzibie urzedu, w sekretariacie took6j 21 0) w godzinach pracy urzedu lub
przesla6 na acres: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie, w terminie do dnia 29 maja 2018 r. (decyduje data \xplyvll dO Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim).

Oferty, kt6re \xplyna do urz?du po \vyzej okreSlonym terminie, nie beda roxpatrywane.

Informacja o w)miku naboru bedzie umieszczona w Biulet)mie Informacji Publicznej pod
adresem I-rw.umig.drawskopomorskie.ibip.pl oraz na tablicy ogloszeh w siedzibie tut.
urzedu.
Kandydaci spehaiaj acy w)-ogi formalne zostana powiadomieni o terminie

przeprowadzenia rozmolvy kwalifikacyj nej.
Podstaw? praruna usprawiedliwiajapa przetwarzanie danych osobo\vych kandydat6w
stanowi art. 22l§1 kp. Dla ce16w procesu rerfutacji przetwarzane bedq dane osobowe
kandydat6w wskazane w art. 221§1kp oraz w art. 6 i 13 ust. 26 ustavy z dnia 21 1istopada
2008 r. o pracolunikach samorzqdo\vych.

Informacje o kandydatach, kt6rzy zglosili sic do naboru, stanowia informacje publiczna
w zakresie objet)- \vymogami zwiazany-i ze stanowiskiem okreSlonym w ogloszeniu
o naborze.

Drawsko Pomorskie, dnia 1 8 maja 2018 r.
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