
WÓJT GMINY LĄDEK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

URZĘDNICZE ds. ochrony środowiska, dróg publicznych i gospodarki odpadami 

w Urzędzie Gminy Lądek 

  

 Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie, 

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

3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

4. nieposzlakowana opinia, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku, 

6. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, 

7. umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z programów pakietu MS OFFICE, 

8. znajomość przepisów prawnych z zakresu: 

● ustawy o ochronie środowiska 

● ustawy o odpadach 

● ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

● ustawy o samorządzie gminnym 

● ustawy prawo zamówień publicznych 

Wymagania dodatkowe: 

1. doświadczenie i 2 letni staż zawodowy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki 

odpadami. 

2. ukończone kursy i szkolenia związane z samorządem i administracją. 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. życiorys (CV), 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

5. kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających 

zatrudnienie, 

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 



7. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie, 

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.” 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy: 

1. dbałość o walory krajobrazowe środowiska, 

2. opracowywanie programów zróżnicowanego rozwoju ochrony środowiska, 

3. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w        

zakresie objętym właściwością organów gminy, 

4. realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, 

5. wydawanie opinii w sprawie wydania zezwolenia na transport, zbiórkę odpadów, 

6. zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

7. zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, 

8. realizowanie zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 

oparciu o uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska w gminie) tworzenie warunków 

do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz 

współdziałanie z podmiotami i osobami podejmującymi działania w zakresie zbiórki i 

zagospodarowania tego rodzaju odpadów, 

9. udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu               

i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, 

  10. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, w szczególności: 

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących 

zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii, 

- projektowanie przebiegu dróg, 

- budowa, modernizacja i ochrona dróg, 

- zarządzanie drogami, 

- określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele 

niekomunikacyjne, 

- koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych, 

11.aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenie spraw  związanych                                        

z przeprowadzeniem tych spisów,                       



12. prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami i chwastami oraz 

ochroną drzew i krzewów owocowych, 

13. współdziałanie z samorządem rolniczym, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb 

rolniczych, 

14. współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

15. realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą 

zakaźną zwierząt, 

16.realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej 

oraz nadzór nad gospodarką leśną, 

17. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 

18. nadzór nad zadrzewianiem terenów gminnych i pielęgnacją zieleni, 

19. realizacja zadań obronnych z ochrona gospodarki rolno-hodowlanej, zwierząt, 

20. prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego. 

 

 

 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. ochrony środowiska, dróg publicznych i gospodarki odpadami”. 

Nabór ofert trwa do dnia 30.07.2012r 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 


