
W6JT 
GMlNY RA HO'·"l \ .. 

Wojt Gminy Baboszewo 
oglasza nabor na wolne stanowisko pracy 

1. Referent ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony srodowiska 
(nazwa stanowiska pracy) 

2. Wymagania niezb~dne: 
a) wyksztalcenie wyzsze, preferowane administracyjne, prawnicze lub ochrona srodowiska 
b) doswiadczenie zawodowe - min. 6 miesi~cy w administracji samorz'ldowej 
c) wymagania ustawowe - obywatelstwo polskie, pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, 
korzystanie z pelni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalaj'lcy na 
zatrudnienie na danym stanowisku 
d) znajomosc przepis6w z zakresu: 
- ustawy 0 samorz'ldzie gminnym 
- ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach 
- ustawy 0 odpadach 
- ustawy 0 finansach pUblicznych 
- ustawy ordynacja podatkowa 
- ustawy kodeks post~powania administracyj nego 
- ustawy prawo ochrony srodowiska 
- ustawy 0 ochronie przyrody 
- ustawy 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych 
- ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej 
- akt6w wykonawczych do ww. ustaw 
- regulaminu utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie Gminy Baboszewo 

3. Wymagania dodatkowe: 
1) znajomosc przepis6w z zakresu: 
a) instrukcji kancelaryjnej , 
b) instrukcji archiwalnej, 
2) umiej~tnosc obslugi komputera i innych urz'ldzen biurowych, 
3) sumiennosc 
4) obowictz:kowosc 
5) dokladnosc 
6) dyspozycyjnosc 
7) umiej~tnosc pracy w zespole 

4. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 

1) Zadania ogolne 

a) przygotowywanie wymaganych projekt6w uchwal, zwictz:anych z systemem 
gospodarowania odpadami, zgodnie z ustaw'l 0 utrzymaniu porz'ldku i czystosci w 
gminach, 

b) przygotowywanie opisu przedmiotu zam6wienia do post~powania 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 

c) obsluga administracyjna zwictz:ana z funkcjonowaniem systemu gospodarowania 
odpadami m.in. aktualizacja bazy danych wlascicieli nieruchomosci, analiza i weryfikacja 
deklaracji zlozonych przez wlascicieli nieruchomosci 0 wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie wymiaru oplat, ksi~gowanie oplat 

d) wydawanie wymaganych decyzji administracyjnych 



e) opiniowanie podail i przygotowywanie projekt6w decyzji w sprawie stosowania ulg w 
splacie zobowi~ail z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

f) prowadzenie ewidencji analitycznej oplat 

g) prowadzenie egzekucji administracyjnej nalemosci pi~ni~mych z tytulu oplat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2) Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

a) Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urz~du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
parter (likwidacja barier architektonicznych w calym budynku) 

b) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy - 8 godzin (w godzinach od 7:30 do 
15:30), tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin (5-cio dniowy tydzien pracy od 
poniedzialku do piettku) 

c) wynagrodzenie za prac~ odpowiadajetce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem 
wynagradzania pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 prac~ w Urz~dzie 

Gminy Baboszewo w zalemosci od posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz staZu pracy 

d) cz~stotliwose wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesietcu z dolu za miesietc 
przepracowany w dniu 28 kaZdego miesietca 

e) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy 

3) Informacja, czy w miesi~cu poprzedzaj~cym dat~ upublicznienia ogloszenia 
wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urz~dzie, w rozumieniu przepis6w 0 

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 
wynosi co najmniej 6%: wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urz~dzie 
Gminy Baboszewo w styczniu 2016 roku byl nizszy niz 6%. 

5. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 
2. zyciorys (CV), 
3. kwestionariusz osobowy, (druk dost~pny na stronie www.ugbaboszewo.bip.org.pl ) 
4. kserokopie swiadectw pracy, 
5. kserokopie dokument6w poswiadczajetcych wyksztalcenie / dyplom lub zaswiadczenie 0 

ukonczeniu studi6w 
6. kserokopie innych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach 

umiej~tnosciach przydatnych na danym stanowisku 
7. oswiadczenia kandydata 0 niekaralnosci za umyslne przest~pstwo scigane z oskarzenia 

publicznego lub umyslne przest~pstwo skarbowe, 
8. oswiadczenia kandydata 0 korzystaniu z pelni praw publicznych oraz posiadaniu pelnej 

zdolnosci do czynnosci prawnych, 
9. oswiadczenie kandydata 0 stanie zdrowia pozwalajetcym na zatrudnienie na okreslonym 

stanowisku, 
10.oswiadczenie 0 wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w 

rekrutacyjnych. 

Osoby, kt6re zamierzajet skorzystae z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 0 

pracownikach samorzetdowych Set obowi~ane do zlozenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzajetcego niepelnosprawnose. 

6. Kserokopie dokument6w aplikacyjnych, 0 kt6rych mowa w pkt 5 ppkt 4,5,6 powinny bye 
poswiadczone przez kandydata za zgodnose z oryginalem. 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy 



powinny bye opatrzone klauzulcr "Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawflz dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135) oraz 
ustawfl z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzfldowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1202)" i wlasnor~cznym podpisem. 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladae w sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo / 
pok6j nr 4 lub przeslae pocztfl w terminie do dnia 15 lutego 2016 roku do godz. 10:00 na adres: 
Urzfld Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, w zaklejonych kopertach z 
dopiskiem : lDotyczy naboru na stanowisko Referent ds. Gospodarowania odpadami 
komunalnymi i ochrony srodowiska. Aplikacje, kt6re wplynfl do Urz~du po wyzej okreslonym 
terminie nie b~dfl rozpatrywane. 

9. Informacja 0 wynikach naboru b~dzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urz~du Gminy Baboszewo www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej 
Urz~du Gminy Baboszewo. 

10. Inne informacje: 

KOMISJA powolana przez W6jta Gminy Baboszewo dziala dwuetapowo: 

I etap - zapoznanie si~ z dokumentami zlozonymi przez kandydat6w, ustalenie czy zostaly 
spelnione kryteria okreslone w ogloszeniu 0 naborze oraz ustalenie listy kandydat6w 
dopuszczonych do drugiego etapu post~powania 

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy 

Kandydaci spelniajflcy wymagania formalne zostanfl powiadomieni e-mail em lub telefonicznie 0 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wylonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas okreslony, z 
mozliwoscifl dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy. 


