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w Urzdzie Gminy w Leoncinie 

1. OkreIenie stanowiska: 

nspektor ds. gospodarki odpadami 

- wymiar etatu: 1,00 etat 

2. Wymagania niezbpdne: 

a) Obywatelstwo poiskie. 

b) Pe{na zdolnok do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych. 

c) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z 

oskarenia publicznego tub umy!ne przestpstwo skarbowe. 

d) Nieposzlakowana opinia. 

e) Wyksztatcenie §rednie, o profilu rachunkowoci i finansOw, 

1) Dowiadczenie zawodowe: stat pracy mm. 6 tat w jednostkach samorzdów 

terytoriatnych. 

g) Brak przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na oferowanym 
stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe: 

a) Dobra znajomo obstugi komputera I pakietów biurowych, programów z zakresu 

gospodarki odpadami, rozIiczeri optat. 

b) Urniejqtnok postugiwania siq przepisami prawa z zakresu ustawy o utrzymaniu 

czystoci i porzdku w gminach, ustawy o odpadach / ordynacja podatkowa , ustawy 

o rachunkowoci, kodeks postpowania admmnistracyjnego. 

c) Uprzejmo I 2yuliwok w kontaktach z obywatelami. 

d) Samodzielnok w pracy oraz wtasna inicjatywa. 

e) Urniejqtnok pracy w zespole. 

f) Poczucie odpowiedziaInoci za realizowane zadania. 

g) RzeteInoé, doktadno, terminowoé. 

h) Dobra organizacja i kuttura pracy. 

4.Zakres wykonywanych zadati na stanowisku 

1) Realizowanie zadaó dotyczqcych gospodarki odpadami komunainymi wynikajcych 

z ustawy o utrzymaniu czystoci I porzdku w gminach. 
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2) Reatizowanie zadañ dotyczcych gospodarki odpadami wynikajcymi z ustaw 

o odpadach w tym rOwnie± odpadach niebezpiecznych. 

3) Podejmowanie dzia{ar informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania 

na terenie Gminy Leoncin zorganizowanego systemu odbierania wszystkich rodzajów 

odpadów komunalnych. 

4) Rozliczanie wp{at mieszkariców dot. deklaracji o wysokoci opat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

5) Podejmowanie dzia1a6 w zakresie zagospodarowania odpadOw ze wzgIdu na 

zagro±enie zycia tub zdrowia ( Iikwidacja tzw. ,,dzikich wysypisk"). 

6) Gospodarowanie rodkami pochodzcymi z optat I kar za korzystanie ze rodowiska. 

7) Wydawanie zezwoIei na prowadzenie dziataInoci w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od wtacicieIi nieruchomoci oraz opró±niania zbiorników bezodptywowych 

I transportu nieczystoci ciektych na terenie Gminy Leoncin. 

8) Opracowywanie gminnego planu gospodarki odpadami I jego aktuaiizacja. 

9) Opracowywanie gminnych planów i regulaminów przewidzianych przepisami 

z zakresu utrzymania czystoci I porzdku w gminie oraz kontrola ich realizacji przez 

rnieszkarców. 

10) Aktywny udziat w przeprowadzaniu przetargów I zapytañ ofertowych dotyczcych 

gospodarki odpadami. 

11) Umiejqtnoé negocjacji z firmami oraz z mieszkarcami. 

12) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodptywowych I przydomowych oczyszczalni 

cieków. 

13) Przygotowywanie uchwat wynikajcych z prowadzonych zada6 na powierzonym 

stanowisku 

14) Sporzqdzanie sprawozdati z zakresu powierzonego stanowiska pracy. 

15) Wykonywanie innych zadan zieconych przez Wójta Gminy lub bezporedniego 

przetozonego. 

S. hiformacia o warunkach zatrudnienia I warunkach pracy na stanowisku: 

a) forma zatrudnienia I wymiar czasu pracy - umowa o prac, peten etat (40 godz. 

tygodniowo). 

b) zatrudnienie - od 29 maja 2018 roku. 
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c) praca a charakterze administracyjno - biurowym, przy komputerze. 

d) wiqkszok czynnoci wykonywana jest w pozycji siedzcej, 

e) praca w budynku jednopitrowym, na parterze, bez dostpu windy. 

6 Rekrutacja i zatrudnienie osób niepetnosprawnych: 

W miesicu poprzedzajcym date ogtoszenia naboru, wskanik zatrudnienia osób 

niepetnosprawnych w Urzdzie Gminy Leoncin w rozumienlu przepisOw Ustawy 0 

rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osób niepetnosprawnych przekroczyi 

6%. 

7 Wymagane dokumenty: 

a) zyciorys (CV), 

b) list motywacyjny, 

c) kserokopia dokumentu powiadczajcego wyksztatcenie (wiadectwa, dyplomy tub 

zawiadczenia o stanie odbytych studiów), 

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajcej siq o zatrudnienie wraz z kserokopi 

wiadectw pracy 

e) wtasne owiadczenie stwierdzajqce, ze osoba nie byta skazana prawomocnym wyrokiem 

sdu za umylne przestpstwo kigane z oskarenia publicznego tub umylne przestpstwo 

skarbowe, korzysta z petni z praw publicznych oraz ma pefnq zdolnok do czynnoci 

prawnych.), 

1) owiadczenie kandydata o braku przeciwwskazania do wykonywanej pracy na 

proponowanym stanowisku, 

g) owiadczenie kandydata a wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w olercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji, 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowizany jest do przedtoenia do wgldu 

pracodawcy oryginatów dokumentów oraz do przedstawienia oryginatu aktualnego 

,,Zapytania a udzielenie informacji o sobie" z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naley sklada6 osobicie w siedzibie Urzdu Gminy w 

sekretariacie tub pocztq na adres Urzdu Gminy w Leoncinie ul. Partyzantów 3, z dopiskiem: 

,,Dotyczy naboru na tnspektora ds. gospodarki odpadami" w terminie do 25 maja 2018 r. 

do godz. 16:00. 

Aptikacje, ktOre wptynq po tym terminie nie bdq rozpatrywane, nie liczy siq data stempla 

pocztowego. 
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Lista oséb speIniajcych wymagania formalne bdzie dostpna na tablicy informacyjnej w 

siedzibie Urzdu oraz umieszczona na stronie internetowej (www.bip.Ieoncin.pI w 

zaktadce ,,praca"). Sekretarz Gminy poinformuje osoby spetniajce wymagania formalne o 

terminie oraz sposobie datszej rekrutacji. 

Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzdu, przy ul. Partyzantów 3 

w Leoncinie. 

Dokumenty (list motywacyjny, CV) powinny byó opatrzone klauzulg: Wyra±am zgod na 

przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dia potrzeb niezbdnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawq z dnia 21 listopada 2008r. o 

pracownikach samorzdowych (j.t. Dz.U.z 2016r. poz.902), oraz opatrzone wTasnorcznym 

podpisem. 

Leoncin, dnia 14 maja 2018 rok. 

str. 4 


