
OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY LĄDEK  

z dnia 17.01.2013 r.  

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  

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

(Dz. U. nr 223, poz. 1458) podaje się do publicznej wiadomości informację o wolnym 

stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Lądek na : 

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko. 

I Nazwa i adres jednostki 

Urząd Gminy Lądek 

Ul. Rynek 26 

62-406 Lądek 

II Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. wykształcenie wyższe lub średnie  

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku, 

II Wymagania dodatkowe 

1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej, 

2. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu, 

3. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,  

4. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

5. znajomość obsługi komputera (MS Office, Excel, przeglądarki internetowe, poczta elektroniczna), 

6. umiejętność pracy w zespole, 

7. prawo jazdy kategorii B, 

8. wysoka kultura osobista, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina,  

III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 



1. tworzenie i prowadzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości na terenie Gminy 

Lądek; bieżący nadzór nad wprowadzaniem zmian w systemie informatycznym, 

2. realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu odbierania odpadów komunalnych, 

3. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, 

4. nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości realizowanych na podstawie umów zawieranych z gminą, 

5. nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów na terenie gminy, 

6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

7. prowadzenie postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych za 

naruszenie przepisów o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, 

8. prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną, 

9. koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów na terenie gminy 

Lądek, 

10. prowadzenie akcji edukacyjnych oraz informacyjnych  w zakresie gospodarki odpadami, 

11. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów stałych i ciekłych od 

właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych Gminy,  

12. ewidencja i windykacja z tytułu opłat za odpady komunalne, 

13. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów, 

14. Merytoryczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu w zakresie wykonywanej pracy,  

IV wymagane dokumenty 

1. list motywacyjny, 

2. życiorys (CV), 

3. kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 

4. kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje  

5. kserokopie świadectw pracy, 

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie karne, 

7. zaświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, 



8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

9. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych „. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” 

 

V Miejsce i termin złożenia dokumentów 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: 

Urząd Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko ds. utrzymania czystościi porządku w gminie”. Nabór ofert trwa do dnia 

30.01.2013 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Dokumenty, które 

wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego postępowania 

zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.gmina-ladek.pl. 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wójt Gminy 

/-/ Arleta Pleśniak 


