
WOJT GłńlNY zAPOLlcE
pow. zduńskowolski

woj. łódzkie

Zapolice, dn. 15 listopada2018 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

wóit Gminv zapolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. gospodarki odpadami

1. Nazwa i adres jednostki: Utząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: referent ds. gospodarki odpadami w referacie gospodarki komunalnej i inwes-

tycji.

3. Określenie wymagń związanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskię, a takżę inne obywatelstwo z zastrzężęniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dńa 21

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz. U. z20l8 r. poz. 1260 ze zm.),

b) pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie zpełnipraw publi cznych,

c) brak skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe )

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomośó języka polskiego,

f) wykształcenie:

- średnie,

- wyższe I stopnia lub przewyższające (preferowane),

g) znajomośó przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- gospodarki odpadami,

- ochrony środowiska,

- ochrony danych osobowych,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego,

h) stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkow e (pożądane) :

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami lub ochrony środowiska,

b) mile widziany stużpracy w administracji publicznej,

c) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,
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d) kreatywność w działaniu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.

4. Zalłęs zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości (dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń przedsiębiorców, przygotowywanie za-

świadczeń);

2) obsługa bazy danych właścicieli nieruchomości zamieszkaĘch (w programie komputerowym);

3) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zal<ładanie konta wymiarowego dla

właściciela nieruchomości, naliczanie i księgowanie, przygotowywanie potwierdzeńńożenia deklara-

cji);

5) weryfikacjazłożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

7) obsługa interesantów w zakresie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie

gminy;

8) przygotowyr,vanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

9) nadzorowanie działalności Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

10) rozpatrywanie reklamacji składanych przezmieszkńców w zakresie funkcjonowania systemu gospo-

darki odpadami komunalnymi;

11) nadzorowanie pracy podmiotu zajmĄącego się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpa-

dów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie

gminy Zapolice;

12) ptzygotowywanie i przekazywanie podmiotowi zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych

aktualnych informacji doĘczących sposobu pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości;

13) obliczanie i kontrolowanie osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego ograni-

czarlia masy składowanych odpadów komunalnych;

14) kontrola i weryfikacja sprawozdań z zalłesu gospodarowania odpadami komunalnymi (analiza spra-

wozdń, wprowadzanie danych do systemu, prowadzenie postępowń administracyjnych w sprawie

niezłożenia, uzupełnienia,bądźnałożęńakaty zanietęrminowę składanie sprawozdń);

15) rozliczanie przedsiębiorcy z faktlsry Y AT za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (kontrola

pod kątem prawidłowości wystawienia faktury oraz danych w niej zawartych, analizakart przekaza-

nia odpadó w ot az raportów do starczany ch pr zez przedsiębiorcę) ;

16) sporządzanie sprawozdń z realizacji zadań z zalłesu gospodarowania odpadami komunalnymi prze-

kazywanych do Marszałka Wojewódńwai Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
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17) sporządzanie vłykazów podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazywanych Marszałkowi Woje-

wództwa;

18) nadzór i kontrola w zakresie ptzesttzegania zapisów Regulaminu utrrymania czystości i porządku na

terenie gminy Zapolicq'

19) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji dla właścicieli nieruchomo-

ści niezamieszkałych, któtzy nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych;

20) prowadzenie postępowń administracyjnych w sprawie wydania decyĄi nakazującej usunięcie odpa-

dów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

21) prowadzenie dzińń informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania

odpadami komunalnymi, w szczególności w przedmiocie selektyvmego zbierania odpadów komunal-

nych;

22) podejmowanie inicjatyw i koordynacja innych działai z zahesvvtrzymania czystości i porządku na

terenie gminy ZapoIice.

5. Wynagane dokumen§:

1) list motywacyjrly oruz zyciorys (CV) z opisem i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wyksźałcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (t. j.Dz.U. z2Ot7 r.poz.894);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające stuż pracy, w tym stń pracy

w administracji publicznej ;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa pństwa Unii Europejskiej lub

innego pństwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrldnięnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(doty czy kandydatów nieposiadaj ących obywatelstwa polskiego) ;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych aruz korzystaniu

z pełni praw publi czny ch;

8) oświadczenie kandydata, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9) oświadczęnię kandydata o braku skazaniaprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ści-

ganę z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pra-

cy;

11) kserokopia dokumentu potwieńzĄącego niepełnosprawność kandydata, który zamierza skorzystać

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządolyych (t. j.Dz.U. z20I8 r. poz. 1260 ze zm.);

12) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyó kserokopię doku-

mentu potwierdzaj ącego znaj omośó języka polskiego :
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a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego napozio-

mie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany ptzez Pństwową Komisję PoświadczańaZna-

jomości JęzykaPolskiego jako Obcego,

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższychprowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłlłttaczaprzysięgłego wydane ptzez Mini-

stra Sprawiedliwości;

13) w przypadku przedstawi eniaprzezkandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłu-

maczeńe na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczęń lub tłumacza

przysięgłego.

6. Do dokumentacji należy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrużarn zgodę naprzetwatzanie moich danyeh

osobowych zawartychw ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji i dokument acji, zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.).".

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 26 listopada2018 r., do godz. t200;

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac StraZacki 5, 98-161 Zapolice -
sekretariat;

3) dokumenĘ na|eży złożyc osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej

kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami w lJrzędzie Gminy

Zapolice".

8. O dotrzymaniu ww. terminu decyduje data wpĘwu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty złożone po

terminie nie będą rozpatrywarte i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Dodatkowe informacj e :

1) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice orazrra tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporuądzonv protokół;

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

ptacy, nie później niżw ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru.

10. Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu pńdziemiktt2}I9 r., w rozumieniu prze-

pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudniarriu osób niepełnosprawnych, nie przekra-

cza6%o.

11. WaruŃipracy:

1) miejsce wykonywaniapracy;Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolico'

2) obowiryuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu cza§Jpracy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz. 800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

str. 4



3) praca z komputerem przęz co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa vrządzeń

technicznych i narzędzi informaty czny ch1'

4) ptacabiurowa w siedzibie urzędu gminy, ale wymagająca równieżwyjazdów służbowych oruzwjaz-

dów w teren (wizja w terenie, interwencje);

5) w vrzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się nawózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną,naktórej sprawdzona zostanie wiedza kan-

dydata, m. in. zzalłęsu:

- postępowania administracyjnego,

- gospodarki odpadami,

- ochrony środowiska,

- ochrony danych osobowych,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego.

Zkandydatami spelniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Termin przeprowadzenia rozmów lrwalifikacyjnych - 29 listopada 2018 r.

wÓJT

#;n,riń,t-
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URZĄD GMINY ZAPOLICE
ul. Plac Strażacki 5
9a- 161 zAPoLIcE

pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
|el,/fox (43)823-19-82 Informacja o warunkach przetwarzania danych o§obowych

Zgodnie z art. 13 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kvłietniaż016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związkuzprzetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE informuje się, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibąw Zapolicach,

ul. Plac Strażacki 5,98-161 Zapolice.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: MŃgorzńa Galus, tel. (43) 823-19-82 wew. 34, e-mail:

m.galus@zapolice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwatzane będą w celu:

1) przeprowadzeńai udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzęd-

ńcze, na które zgłosiła/zgłosił PanilPan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obońązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwatzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy o pracow-

nikach samorządo!\ych orazart.33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,w zvłiązku z przepisami:

1) ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydarrych na podstawie ww. ustaw obowiąz-

ków pracodawcy - równiez w związkuzprzepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niZ wynikaj ące z v{w. przepisów. Gdyby jednak kandydat

podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzaniabędzie zgodakandydata naprzetwarzanie jego

danych osobowych w celu przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na

wolne stanowisko lrzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców PaniiPana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymarria Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kon-

troli);

2) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu

ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej in-

formacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszka-

nia osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. PanilPana dane będą przechowywarre ptzęz okres wskazany w ,,Jednolitym rzeczowym wykazie akt

organów gminy i związków międzygminnych onz vrzędów obsługujących te organy i związki", stano-
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wiącym załącznlk nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20II r" w sprawie

/, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczov\ych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organtzacjt i za-

kresu działania archiwów zakładowych.

Przy czym dokumenty kandydatów niewybranych w naborzebędą im odesłane po jego rozstrzygnięciu

za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądanta dostępu do swoich danych osobowych, sporuądzania ich kopii oraz

prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan plawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzanie danych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnla 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem mozliwości przepro-

wadzenia naboru, a następnie nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących upraw-

nień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.

!1/ÓJT
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