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OP.2110.4.2021      Wierzbica, dnia 8 listopada 2021 r. 

 

WÓJT GMINY WIERZBICA 

OGŁASZA NABÓR 

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw ochrony środowiska 

i gospodarki mieniem komunalnym 

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) 

o g ł a s z a m 

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony 

środowiska i gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. 

 

1. Stanowisko: 

urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym 

2. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem: 

1) wykształcenie wyższe: administracja lub ochrona środowiska, 

2) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy – min. 5 lat, 

3) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

4) pełna zdolność do czynności prawnych, 

5) korzystanie z pełni praw publicznych, 

6) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) nieposzlakowana opinia,  

8) znajomość ustaw związanych z realizacją zadań na stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które 

przeprowadzany jest nabór: 

1) umiejętność poprawnego formułowania pism i decyzji administracyjnych, 

2) samodzielność i kreatywność, 

3) umiejętność skutecznego komunikowania się, 

4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, 

5) odporność na stres. 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, odpadach, ochronie 

przyrody i o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 

2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Wierzbica, 
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3) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

4) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez 

przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów, odbiór odpadów 

komunalnych wielogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych 

oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy), 

5) realizacja obowiązków gminy związanych z pomocą dla rolników w związku z suszą, 

przymrozkami lub innymi zjawiskami przyrodniczymi mającymi wpływ na uprawy rolne, 

6) współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny, 

7) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie kontroli upraw maku 

i konopi, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych przez chorobami, 

szkodnikami i chwastami, 

9) nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK, 

10) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw. 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

1) praca na pełny etat, w systemie jednozmianowym, 40 godzin w tygodniu, 

2) praca w pomieszczeniach znajdujących się w dwukondygnacyjnym budynku 

zlokalizowanym w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73, w godzinach – w poniedziałki od 

8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15, 

3) budynek nie posiada windy, posiada sanitariaty dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych, 

4) praca z zestawem komputerowym z monitorem ciekłokrystalicznym powyżej 4 godz. 

dziennie, 

5) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym 

stanowisku pracy. 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %. 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

Życiorys /CV/ i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 

3) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany minimalny 

staż pracy, 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

5) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
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9) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub 

paszport) lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

10) odpis dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat 

zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282), 

11)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

12) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r, poz. 

1781)”, 

13) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności  

tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat 

takie posiada). 

 

Kserokopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem osoba składająca 

dokument. 

 

8. Informacje dodatkowe.  

Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na czas określony  

(6 lub 12 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas 

nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. 

9. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można składać: 

● osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pok. nr 18 

● przesyłając na adres Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26- 680 Wierzbica 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki mieniem 

komunalnym.” w terminie do 22 listopada 2021 roku w godzinach pracy Urzędu: 

poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują 

się do dalszego postępowania, będą poinformowani telefonicznie o terminie spotkania 

kwalifikacyjnego. 

 

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.bip.wierzbica.pl a w wersji papierowej 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, pok. 18. 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

2. Wzór oświadczeń wskazanych w pkt 7 ppkt 5 – 8 

 

 

 

http://www.bip.wierzbica.pl/
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10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Wierzbica (ul. Tadeusza Kościuszki 

73, 26-680 Wierzbica, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl, tel. (48) 618-36-10). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Paulę Słowik, z którą mogą 

się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów 

regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa 

się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy 

art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 

1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 

przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom 

lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – 

w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym 

ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym 

Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom 

Administratora 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 


