
Nr RG.2110.3.2018

       WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  inspektora  w Referacie Rolnictwa,  Ochrony Środowiska 
                           i Gospodarki Gruntami

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. W zakresie ochrony przyrody:
 tworzenie warunków zapewniających ochrony przyrody,
 wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 wymierzanie kar za niszczenie zieleni  albo drzew i krzewów oraz za usuwanie drzew

i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 wydawanie  decyzji  w  sprawach  rozłożenia  na  raty,  przesunięcia  terminu   płatności

lub umorzenia opłat za usuwanie drzew i krzewów,
 przesyłanie  Generalnemu  Dyrektorowi  Ochrony  Środowiska  oraz Regionalnemu

Dyrektorowi  Ochrony Środowiska informacji  o utworzeniu lub ustanowieniu przez radę
gminy danej formy ochrony przyrody i dokonywanie wpisu tych informacji do centralnego
rejestru form ochrony przyrody,

 przygotowanie  dokumentacji  niezbędnej  dla  wprowadzenia  nowych  form  ochrony
przyrody kontrola realizacji  nasadzeń zastępczych wynikających z wydanych zezwoleń
na usunięcie drzew lub krzewów.

2. W  zakresie  ochrony  środowiska  -  wynikających  z  ustawy  prawo  ochrony
środowiska :

 podejmowanie działań mających na celu tworzenie i aktualizację  Gminnego Programu
Ochrony  Środowiska  oraz  raportów  z  jego  wykonania,  przedkładanie  marszałkowi
województwa  informacji  o  rodzaju,  ilości  i  miejscach  występowania  substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

 przygotowanie  decyzji  nakazujących  osobie  fizycznej,  której  działalność  negatywnie
oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

 przygotowanie decyzji, wstrzymującej użytkowanie instalacji  prowadzonej przez osobę
fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,

 realizacja zadań wynikające z gminnego programu ochrony  środowiska,
 realizacja zadań związane z wdrażaniem programu usuwania  wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Przyrów,
 realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływania
na środowisko,

 stwierdzanie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 nakładanie  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na   środowisko  oraz

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 sporządzanie  informacji  o  przeprowadzonych  postępowaniach  w   sprawie  oceny

oddziaływania na środowisko dla Generalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska,
 udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.



3. W zakresie wynikającym z ustawy o lasach:
 wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz

poinformowanie o fakcie wyłożenia właścicieli,
 zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących

własności Skarbu Państwa i nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów.

4. W zakresie ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:
  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie  na terenie gminy, 
 tworzenie  i  koordynacja  programów  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
 wydawanie decyzji o czasowym odbiorze zwierząt,
 wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt oraz współdziałanie, w  tym zakresie

z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
 współdziałanie  z  powiatowym  lekarzem weterynarii  w zakresie   określania  kierunków

działania  służb  weterynaryjnych,  bezpieczeństwa  sanitarno-weterynaryjnego
oraz wykrywania i likwidowania chorób zakaźnych zwierząt,

 powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców ds. szacowania zwierząt oraz zniszczonych
produktów  pochodzenia  zwierzęcego,  oraz  informowanie  o  tym  fakcie  powiatowego
lekarza weterynarii.

5. W zakresie prawa łowieckiego:
 wydawanie  opinii  w  sprawie  rocznych  planów  łowieckich  sporządzanych  przez

dzierżawców obwodów łowieckich,
 współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w

sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,  w szczególności  w
zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, 

 prowadzenie mediacji pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub
zarządcą  obwodu  łowieckiego  dla  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  o  wysokość
wynagrodzenia za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania lub w uprawach i
płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,

 przyjmowanie zawiadomień w sprawie dostrzeżonych objawów chorób zwierząt żyjących
wolno,

 wydawanie opinii w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich.

6. W zakresie prawa wodnego: 
 wydawanie decyzji, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego

lub wykonanie urządzeń zapobiegających   szkodom,
 zatwierdzanie ugody w sprawie  zmiany stanu wody na gruntach,  jeżeli  zmiany te nie

wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,
 przygotowywanie  aktualizacji  i  sprawozdań  związanych  z  Krajowym  Programem

Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem obszaru i granic aglomeracji,
 współdziałanie  ze  spółkami  wodnymi  przy  określaniu  potrzeb  konserwacji  urządzeń

melioracyjnych,
 konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością Gminy.

7. W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
 sprawozdawczość związana z realizacją zadań określonych w ustawie   o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach,
 kontrola stosowania przepisów ustawy,
 wydawanie  decyzji  w  sprawie udzielenia  zezwolenia  na  prowadzenie  przez

przedsiębiorcę działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych,



  prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  i  przydomowych  oczyszczalni
ścieków,

 udostępnianie na stronie internetowej Urzędu informacji, o których mowa w ustawie,
 wydawanie  decyzji  nakazujących  przyłączenie  nieruchomości  do  istniejącej  sieci

kanalizacyjnej,
 wydawanie  decyzji  i  przejęcie  obowiązku  za  właściciela  nieruchomości  w zakresie

opróżniania  zbiorników  bezodpływowych,  zapewnienie  zbierania,  transportu
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,

 wydawanie  zezwoleń  na  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

8. W zakresie wynikającym z ustawy o odpadach:
 wydawanie  decyzji  nakazujących posiadaczowi  odpadów usunięcie odpadów z miejsc

nieprzeznaczonych  do  ich  składowania  lub  magazynowania,  wskazywanie  sposobu
wykonania tej decyzji,

 opiniowanie programów gospodarki odpadami.

9. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
 ochrona gruntów rolnych,
 wydawanie  decyzji  nakazujących  wykonanie  zabiegów  ochronnych   właścicielowi

zdegradowanych  gruntów  rolnych  oraz  gruntów  zrekultywowanych  na  cele  rolne,
wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze. 

10. Podejmowanie działań w celu zapewnienia należytej  ochrony roślin oraz w celu
usunięcia zagrożeń fitosanitarnych.

11. Komisyjne  szacowanie  zakresu  i  wysokości  strat  w  gospodarstwach  rolnych
i działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  w  których  wystąpiły  szkody  spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wymagania niezbędne :

1) Wykształcenie wyższe II stopnia, pożądany kierunek:  ochrona/inżynieria środowiska,
administracja,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
3) Obywatelstwo polskie,
4) Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata,

Wymagania dodatkowe :

- Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej i ochronie środowiska,
- Znajomość przepisów:

 Ustawy Prawo ochrony środowiska,
 Ustawy Prawo wodne,
 Ustawy o ochronie przyrody,
 Ustawy Prawo łowieckie,
 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko,

 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 Ustawy o odpadach,
 Ustawy o ochronie zwierząt,
 Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu 

gminnego,



 Ustawy o ochronie danych osobowych,
 - Biegła obsługa komputera.
 - Dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 - Wysoka kultura osobista.
 - Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 - Umiejętność pracy w zespole.
 - Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
 - Kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość,
   dyspozycyjność i odporność na stres.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Urzędzie Gminy 
Przyrów :

Praca w podstawowym systemie pracy. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym; dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin.
Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce wynosi  0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6) posiadane referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe.
11) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na
      stanowisku inspektora,
12) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2
      ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz 
      z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
      rekrutacji (wzór klauzuli stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).
14) podanie numeru telefonu kontaktowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w sekretariacie pokój 
Nr 16 lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na 
stanowisko Inspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami” na adres : Urząd Gminy Przyrów, 42-248 



Przyrów, ul. Częstochowska 7, w terminie 14 dni od podania ogłoszenia 
o konkursie do publicznej wiadomości.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy 
Przyrów.
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Przyrów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Przyrów.

     Przyrów, dnia 30 sierpnia 2018 roku

 Wójt

mgr inż. Robert Nowak


