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Podinspektor w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami 
i Odpadami Komunalnymi, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

(nazwa stanowiska pracy) 

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatow: 
1) Wymagania niezbl)dne: 
a) wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, (preferowane ochrona srodowiska), 
b) doswiadczenie zawodowe - min. 6 m-cy pracy zawodowej (preferowane w administracji 
samorzijdowej, zakladach komunalnych) 
c) wymagania ustawowe - obywatelstwo polskie, pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, 
korzystanie z pelni praw publicznych, kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 
pracy na w/w stanowisku, niekaralnosc za umyslne przest((pstwo scigane z oskarzenia 
publicznego lub umyslne przest((pstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia 
pozwalajijcy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

2) Umiej'!tnosci zawodowe: 
znajomosc przepis6w z zakresu: 

a) ustawy 0 sanlorzijdzie gminnym, 
b) ustawy 0 udost((pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 cenach oddzialywania na srodowisko, 
c) ustawy prawo ochrony srodowiska, 
d) ustawy 0 ochronie zwierzl)t, 
e) ustawy 0 powszeclmym obowil)zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
f) ustawy 0 zarZijdzaniu kryzysowym, 
g) ustawy kodeks post((powania administracyjnego, 
h) akt6w wykonawczych do ww. ustaw. 

3) Wymagania dodatkowe: 
znajomosc przepis6w z zakresu: 
a) ustawy 0 stanie wyjl)tkowym, 
b) ustawy 0 stanie kl((ski zywiolowej, 
c) ustawy 0 ochronie grunt6w rolnych i Idnych, 
d) ustawy prawo wodne, 
e) ustawy 0 ochronie przyrody, 
f) ustawy prawo zam6wien publicznych, 

g) znajomosc Rozporzijdzenia Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej 
wojew6dztw, powiat6w i gmin, 
h) znajomosc Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych. 



4) Predyspozycje osobowosciowe: 
a) umiejytnosc obslugi komputera i innych urz'!dzell biurowych, 
b) sumiennosc, 
c) obowi,!zkowosc, 
d) kreatywnosc, 
e) dyspozycyjnosc, 
f) umiejytnosc pracy w zespole 

II. Zakres wykonywanych zadaii na stanowisku: 

1. Zadania gl6wne: 

1) z zakresu ochrony i ksztaltowania srodowiska oraz gospodarki wodnej: 
a) wydawanie zezwolen na usuniycie drzew i krzewow, 
b) wydawanie decyzj i okrdlaj,!cych kary za usuniycie drzew lub krzewow bez wymaganego 

zezwolenia, 
c) przygotowanie dokumentacji, sporz,!dzanie wnioskow i udzial w postypowaniach dotycz'!cych 

usuniycia drzew i krzewow z terenow stanowi,!cych wlasnosc Gminy, 
d) prowadzenie postypowan i wydawanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 
e) prowadzenie postypowaJl w sprawach 0 wykroczenia okreSlone przepisami 0 ochronie przyrody, 
f) uzgadnianie zalozen techniczno - ekonomicznych, projektow technicznych inwestycji oraz 

planow inwestycji jednoetapowych w czysci dotycz'!cej gospodarki wodnej , ochrony 
srodowiska, 

g) ustalanie i odprowadzanie oplat za odprowadzanie sciekow do wod, 
h) prowadzenie spraw zakresu usuwania wyrobOw azbestowych, 
i) udostypnianie informacji w publicznie dostypnym wykazie danych 0 dokumentach zawieraj'lcych 
informacje 0 srodowisku i jego ochronie, 
j) prowadzenie spraw zwi'lzanych z przywroceniem stanu poprzedniego wod lub wykonanicm 
urz'ldzen zapobiegaj,!cych szkodom dla wlascicieli zmieniaj'lcych stan wody na gruncie szkodliwie 
wplywaj'lcych na grunty s'lsiednie, 
k) udzial w rozprawach wodno - prawnych, 
I) prowadzenie spraw zwi'!zanych z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekow Komunalnych, 
I) przygotowywanie wnioskow do Starostwa Powiatowego w sprawie otrzymania pozwolenia 
wodno-prawnego w formie decyzji na odprowadzanie Sciekow opadowych z kanalizacji deszczowej 
do odbiornikow lub ziemi , 
m) prowadzeni spraw z zakresu objytego ustaw'l 0 ochronie srodowiska, ochronie przyrody, 
ochronie zwierz'!t, ochronie gruntow rolnych i lesnych, gospodarowania drzewostanem, ochrony 
zloz surowc6w mineralnych, ochrony przed zanieczyszczenian1i w zakresie ustalonym ustawami, 
n) wyraZanie opinii i dokonywanie uzgodnien w zakresie prawa gorniczego i geologicznego, 
0) prowadzenie caloksztaltu zagadniell zwi'lzanych z gospodark'l wodn'l i regulacj'l stosunkow 
wodnych, 
p) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, lowiectwa, lesnictwa, weterynarii, 
r) prowadzenie zagadnien zwi'lzanych z realizacj'l ustawy prawo energetyczne, opracowywame 
planow zaopatrzenia w energiy elektryczn'l, cieplo i paliwa gazowe, 
s) prowadzenie spraw z zakresu uproszczonych planow lasow, 
2) z zakresu ochrony zwierz'lt 
a) prowadzenie nadzoru nad dzialalnosci'l OChrOlll'l przed bezdomnymi zwierzytaJ11i: nad 

odlawianiem, utrzymaniem w schronisku oraz nad swiadczeniem uslug weterynaryjnych 
w ramach opieki nad zwierzytami bezdomnymi, 

b) przygotowywanie prograJ11u opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt, 

c) wydawanie zezwoleI't na posiadanie psa rasy agresywnej, 
d) wydawanie zezwolen na odlawianie i transport bezdomnych zwierz'lt. 



3) w zakresie obrony cywilnej i zarzljdzania kryzysowego w szczegolnosci: 
a) kierowanie oraz koordynowal1e przygotowan i realizacji przedsiywziyc w zakresie obrony 
cywilnej, ochrony ludnosci, zarz~dzania kryzysowego, 
b) przygotowanie ochrony ludnosci i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
c) tworzenie fonnacji cywilnej , planowanie dzialalnosci w zakresie realizacji zadan obrony 
cywilnej, spor~dzanie oceny stanu przygotowania do obrony cywilnej oraz podejmowanie dzialan 
zmierzaj~cych do pelnej realizacji zadatl obrony cywilnej, 
d) organizowanie szkoletl i cwiczen z zakresu obrony cywilnej oraz szkolen ludnosci w zakresie 
powszechnej samoobrony, 
e) przygotowanie i zapewnienie dzialania systemu powszechnego ostrzegania i alannowania oraz 
systemu wykrywania skazen, prowadzenie spraw dotycz~cych ochrony zaklad6w pracy oraz 
obiekt6w i urz~dzen uzytecznosci publicznej przed dzialaniem srodk6w razenia) wsp61praca 
z jednostkami organizacyjnymi zobowi~zanymi do udzielania pomocy ludnosci poszkodowanej, 
f) wykonywanie innych zadan, do kt6rych realizacji zobowi~zany jest Szef Obrony Cywilnej, 
g) planowanie dzialm w zakresie zarz~dzania kryzysowego. 
4) w zakresie powszechnego obowiljzku obrony, spraw obronnych, bezpieczenstwa 

i porzljdku pubJicznego w szczegolnosci: 
a) prowadzenie caloksztaltu zagadnien zwi~zanych z rejestracj~ przedpoborowych 
i przeprowadzeniem poboru, w tym sporz~dzanie wykazu przedpoborowych i poborowych, 
rozpatrywanie wniosk6w i wydawanie decyzji 0 uznaniu zolnierza za posiadaj~cego na wyl~cznym 
utrzymaniu czlonk6w rodziny, 
b) realizacja swiadczen osobistych i rzeczowych, 
c) prowadzenie spraw dotycz~cych akcji kurierskiej , uzupelnienia sil zbrojnych, reklamowania od 
obowi¥ku pelnienia czynnej sluzby wojskowej, 
d) planowanie i koordynowanie przygotowm i realizacji przedsiywziyc z zakresu spraw obronnych 
na terenie Gminy, organizowanie szkolen z zakresu obronnosci, wsp61praca z jednostkarni 
wsp6Idzialaj'lcymi, opracowywanie pelnej dokumentacj i, w tym Regulaminu Organizacyjnego 
Urzydu Gminy na czas "W" i planu operacyjnego, 
e) realizacja zadm wynikaj~cych z ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej , analizowanie potrzeb 
jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych w zakresie wyposazenia do zapewnienia gotowosci 
bojowej, profilaktyka przeciwpozarowa, 
f) prowadzenie spraw z zakresu zgromadzetl publicznych. 
5) z zakresu rolnictwa: 
a) sporz<ldzanie sprawozdm dla potrzeb GUS-u 
b) prowadzenie spraw zwi<lzanych z oszacowywaniem strat 
c) przeprowadzanie wybor6w do Izb rolniczych 
d) organizowanie i nadzorowanie czynnosci zwi<lzanych z ochron<l roslin uprawnych 
e) prowadzenie rejestru i wydawanie zezwolen na uprawy maku i konopi, 
f) podawanie do publicznej wiadomosci zarz<ldzen lekarza weterynarii 0 umiejscowieniu 
i zwalczaniu chor6b zakainych, 
g) kontrola wykonania obowi<lzku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej 
rolnik6w z tytulu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
h) przeprowadzanie procedur wy1<lczania grunt6w z produkcji lesnej 

2. Zadania pomocnicze: 
I) Przetwarzanie danych osobowych tj. wykonywanie operacji na tych danych, takich jak: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie, 
2) Udostypnianie, zmienianie i usuwanie danych po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora 
Danych Osobowych!Kierownika Referatu, 
3) Ochrona danych osobowych, a w szczeg61nosci przeciwdzialanie dostypowi os6b niepowolanych 
oraz przeciwdzialanie w przypadku wykrycia naruszenia systemu zgodnie z ustaw<l 0 ochronie 



danych osobowych. 

III. Informacja 0 warunkach pracy na stanowisku: 

1) Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urzt;du Gminy w Baboszewie, uJ. Warszawska 9A, 
(likwidacja barier architektonicznych w calym budynku - wind a, ci<jgi komunikacyjne 0 szerokosci 
umozliwiaj'lcej poruszanie sit; w6zkiem inwalidzkim). 

2) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, w godzinach ustalonych 
Regulaminem Organizacyjnym Urzt;du Gminy Baboszewo nadanym Zarzadzeniem Nr 16/2016 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30.06.2016r., tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin (5-cio 
dniowy tydzien pracy od poniedzialku do pi<jtku) 

3) wynagrodzenie za pract; odpowiadaj<jce rodzajowi pracy zgodnie z Regulaminem wynagradzania 
pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy 0 pract; w Urzt;dzie Gminy Baboszewo 
w zaleznosci od posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz statu pracy 

4) czt;stotliwosc wyplaty wynagrodzenia - 1 raz w miesi<jcu z dolu za miesi<jc przepracowany 
do dnia 28 kazdego miesi<jca 

5) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksel11 pracy. 

IV. Informacja, czy w mieshlcu poprzedzajllcym dat~ upublicznienia ogloszenia wskaznik 
zatrudnienia os6b 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 Urzt;dzie Gminy Baboszewo w grudniu 2017 
roku byl nizszy niz 6%. 

V. Wymagane dokumenty: 

I) list l11otywacyj ny, 
2) zyciorys (CV), 
3) oryginal kwestionariusza osobowego, (druk dostt;pny na stronie www.bip.gminababoszewo.pl) 
4) kserokopie swiadectw pracy lub innych dokument6w potwierdzaj<jcych wymagane 
doswiadczenie zawodowe, 
5) kserokopie dokument6w poswiadczaj<jcych wyksztalcenie/dyplom lub zaswiadczenie 

o ukonczeniu studi6w, 
6) kserokopie ilmych dodatkowych dokument6w 0 posiadanych kwalifikacjach i umiejt;tnosciach 

przydatnych na danym stanowisku, 
7) oswiadczenia kandydata 0 niekaralnosci za umyslne przestt;pstwo scigane z oskarzenia 

publicznego lub urnyslne przestt;pstwo skarbowe, 
8) oswiadczenia kandydata 0 korzystaniu z pelni praw publicznych oraz posiadaniu pelnej zdolnosci 

do czynnosci prawnych, 
9) oswiadczenie kandydata 0 stanie zdrowia pozwalaj<jcym na zatrudnienie na okreslonym 

stanowisku, 
lO)oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do ce16w rekrutacyjnych. 

VI. lone informacje: 

Osoby, kt6re zamierzaj<j skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorz<jdowych s<j obowi<jzane do zlozenia wraz z dokul11entami kopii dokul11entu 
potwierdzaj<jcego niepelnosprawnosc. 



Kserokopie dokumentow aplikacyjnych, 0 ktorych mowa w dziale V pkt 4),5),6) powinny bye 
poswiadczone przez kandydata za zgodnose z oryginalem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powilmy 
bye opatrzone klauzul!!: "Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbydnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw!! z dnia 29 
sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustaw!! z dnia 21 
listopada 2008 roku 0 pracownikach samorz!!dowych (Dz. U. z 2016 r. , pOZ. 902 ze zm.)" 
i wlasnorycznym podpisem. 

VII. Termin i miejsce skladania dokument6w: 

I) termin skladania dokumentow: od 10 stycznia 2018 do 22 stycznia 2018 roku do godz.12.00 

2) miejsce skladania dokumentow: Urzljd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, pok6j Nr 4. 

Dokumenty aplikacyjne nalezy skladae osobiscie lub za posrednictwem poczty wyl!!cznie 
w formie pisemnej w zamkniytej kopereie z dopiskiem: "Nabor na stanowisko: Podinspektor 
w Referacic Planowania Przestrzcnnego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami 
Komunalnymi, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa" 

Aplikacje, ktore wp/yn!! do Urzydu po wyzej okreslonym terminie nie byd!! rozpatrywane. 

Informacja 0 wynikaeh naboru bydzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informaeji 
Publieznej Urzydu Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tabliey informacyjnej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

KOMlSJA powolana przez Wojta Gminy Baboszewo dziala dwuetapowo: 

I etap - zapoznanie siy z dokumentami zlozonymi przez kandydatow, ustalenie ezy zostaly 
spelnione kryteria okreslone w ogloszeniu 0 naborze oraz ustalenie listy kandydatow 
dopuszczonych do drugiego etapu postypowania 

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy 

Kandydaci spelniaj!!cy wymagania formalne zostan!! powiadomieni e-mailem lub telefonicznie 
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej . 

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


