
 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Kurów 

 

  

URZĄD GMINY  KURÓW 

  

OGŁASZA I NABÓR  

NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KURÓW 

 

 

STANOWISKO – REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 

........................................................................................................................... 

(nazwa stanowiska pracy) 

  

     1.  Wymagania niezbędne: 

 

▪ spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych : 

       - posiadanie obywatelstwa polskiego, 

   - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw     

     publicznych, 

      - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia      

        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

     - posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

     - wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, prawo, 

administracja), 

- biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów MS Office, Open Office,   

▪ znajomość przepisów prawnych w szczególności: 

instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, ustawy – Ordynacja podatkowa, Regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kurów, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy – Prawo wodne, ustawy  – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach oraz innych 

niezbędnych w pracy na w/w stanowisku, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustawy o ochronie 

przyrody. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 

▪ preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z ochroną 

środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, praktyczna znajomość 

prowadzenia postępowania administracyjnego, znajomość programu komputerowego 

„GOSPODARKA ODPADAMI”,  



▪ posiadanie prawa jazdy kat. B 

▪ ukończenie dodatkowych kierunków oraz  kursów przydatnych w pracy w j. s. t, 

▪ posiadanie następujących cech osobowości; obowiązkowość, dokładność, rzetelność, , 

systematyczność, uczciwość, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, 

punktualność, 

▪ dyspozycyjność, 

▪ doświadczenie pracy w zespole, 

▪ preferowany staż pracy powyżej 3 lat (mile widziany na stanowisku w administracji 

publicznej).  

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Prowadzenie procedur i przygotowywanie projektu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w ty,: 

a) Przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b) Przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów, 

c) Przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia do właściwych organów, 

d) Przygotowanie postanowień w sprawie ustalenia zakresu raportu lub w sprawie odstąpienia 

sporządzania raportu, 

e) Przygotowywanie zawiadomień o wydanych przez organ rozstrzygnięciach; 

2) Udostępnianie zainteresowanym informacji z zakresu ochrony środowiska w oparciu  

o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; 

3) Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, zawierających dane 

o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko;  

4) Opracowywanie i przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko oraz 

strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 

5) Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska; 

6) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do ustanowienia lub zniesienia przez Radę 

Gminy form ochrony przyrody (typu: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne); 

7) Opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o udzielenie lub zmianę koncesji na 

działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze; 

8) Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie projektów prac geologicznych i planów ruchu 

zakładu górniczego; 

9) Opiniowanie projektów decyzji w sprawie rekultywacji gruntów i zagospodarowania 

gruntów; 

10) Przygotowywanie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gruntów przywrócenie 

stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku, gdy 

spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają 

na gruntu sąsiednie; 

11) Przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających postanowienia ugody zawartej 

przez właścicieli gruntów, ustalającej zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodna; 

12) Przygotowanie projektu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, w przypadku takiego 

stwierdzenia lub powzięcia informacji o takim naruszeniu, 



13) Przygotowywanie informacji o wyrobach zawierających azbest i wprowadzanie danych 

do bazy azbestowej; 

14) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy, w tym pozyskiwanie możliwych środków na realizację zadania; 

15) Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, 

w tym: 

a) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  i palarni zwłok zwierzęcych i ich 

części ; 

b) prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych w celu kontroli częstotliwości 

sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich 

opróżnienia,  

d) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań związanych z systemem gospodarki odpadów 

komunalnych, 

e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości 

ciekłych, umieszczanie w CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej,  

w zakresie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru, 

f) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i umieszczanie w CEIDG informacji o wpisie do 

rejestru działalności regulowanej, w zakresie wykonywania działalności określonej we wpisie 

oraz o wykreśleniu z rejestru; 

16) Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w sprawach objętych zakresem czynności; 

17) Wykonywanie poleceń Wójta Gminy w zakresie obejmującym zagadnienia ochrony 

środowiska; 

18) Wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez Wójta Gminy. 

 

      4.  Wymagane dokumenty: 

1)  List motywacyjny; 

2)  życiorys – curriculum vitae; 

3) kopie świadectw pracy; 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,; 

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

7) oświadczenia podpisane własnoręcznie przez kandydata, o: 

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) posiadaniu nieposzlakowanej opinii, 

8) zaświadczenie lub własnoręczne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o naborze stanowisku urzędniczym. 

9) podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do 

celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne 

kierownicze stanowisko urzędnicze. 

 

Wybrana osoba do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego 

„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 



Wymagane dokumenty należy składać: 

1) osobiście, w Kancelarii Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35     24 – 170 Kurów; 

2) listownie na adres: Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35  24-170 Kurów, w formie 

papierowej,  

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko – Referent ds. ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej”, decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do 

Urzędu Gminy Kurów, 

w terminie do dnia  22 lipca 2019 roku   do godziny 15 00 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie lub nie zawierające 

wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach” nie będą 

rozpatrywane. 

 

5. Warunki pracy na stanowisku: 

• stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy Kurów; 

• miejsce pracy w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak 

windy); 

• praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy; 

• wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy  

Kurów; 

• praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie; 

• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka 

dokumentów); 

• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; 

• oświetlenie naturalne i sztuczne;       

• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, 

telefoniczne, mailowe; 

• wykonywanie zadań pod presją czasu. 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu luty 2019 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 

Kurów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %. 

 

Inne informacje.  

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone 

zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze  

w Urzędzie Gminy Kurów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 64/2016 Wójta Gminy 

Kurów z dnia 30 grudnia 2016 r.  

Postępowanie w sprawie naboru przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr 58./2019 

Wójta Gminy Kurów z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do 

naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu  

i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona dnia  

23 lipca 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurów oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.kurow.eu/  

http://bip.kurow.eu/


 

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów. 

Jednocześnie będzie zamieszczona informacja o dacie, godzinie, miejscu następnego 

etapu rekrutacji (test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna). 

 

Kandydaci zakwalifikowani nie będą indywidualnie powiadamiani. 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy Kurów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.kurow.eu/  

 

Na każdym etapie prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia. 

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w procesie rekrutacji, 

zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

        Dokumenty aplikacyjne 5 najlepszych kandydatów podlegają zniszczeniu po upływie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru. 

 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą zostać odebrane osobiście przez 

zainteresowanych lub zostaną zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury 

naboru. 

Zniszczeniu dokumentów dokonuje Komisja ds. zniszczenia dokumentów złożonych 

do naboru w składzie 3 osobowym. 

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Barbara Nowacka  pod numerem 

telefonu (081) 881-17-77 w. 27 

        

Kurów, dnia 8 lipca 2019 r. 

 

       Wójt Gminy 

 

                                                                                                   /-/  Arkadiusz Małecki 

http://bip.kurow.eu/
http://bip.kurow.eu/

