
Załącznik nr 1  

OPIS WOLNEGO STANOWISKA   

 

 

1.  Nazwa i adres jednostki 

Urząd Gminy Dąbrowa, Dabrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 

 

2. Stanowisko 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej ,   

wymiar etatu – 1 (pełny etat) 

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska,  

ze wskazaniem, które z nich są  niezbędne, a które dodatkowe : 

 
I. Wymagania niezbędne: 

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 

2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 

2. Brak karalności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu 

terytorialnego,  a w szczególności takich aktów prawnych jak :  

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614 z późn. zm.). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2081 z późn. zm.). 

4. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : ochrona środowiska lub 
pokrewne. 

5. Preferowane doświadczenie zawodowe, a w szczególności staż pracy  

w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku. 

6. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office) oraz podstawowych 

urządzeń biurowych. 

7. Nieposzlakowana opinia. 

8. Dyspozycyjność – mile widziane prawo jazdy kat. B 

9. Samodzielność w działaniu. 

10. Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.  

11. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole. 

12. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.  

13. Odpowiedzialność, odporność na stres. 

14. Wysoka kultura osobista. 



 

II. Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów 

związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz  ich 

rozliczenia.   

2. Znajomość  aplikacji GIS (systemy informacji przestrzennej) 

 

  

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku 

 

1. Realizacja zadań związanych z gospodarką komunalną gminy, w tym:  

 

1) prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia 

komunalnego, administrowanego przez Urząd Gminy Dąbrowa,  

w tym zawieranie umów na pobór wody i energii elektrycznej;  

2) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

3) podejmowanie działań związanych z rozwojem sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej gminy 

4) realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w zakresie sprawowania nadzoru nad wywiązywaniem się właścicieli 

nieruchomości z obowiązków nałożonych ustawą, prowadzenie 

ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków ; 

5) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg 

gminnych; 

6) zapewnienie właściwego  oznakowania dróg oraz oznaczenia nazw ulic 

7) prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego; 

8) zapewnienie właściwego utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień; 

9) dokonywanie wizji lokalnych dotyczących spraw mieszkaniowych,  

w tym głównie w zakresie stanu technicznego i remontu lokali 

mieszkalnych i socjalnych; 

 

 2.  Realizacja zadań wynikających  z przepisów dotyczących  ochrony 
środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, 

prawa wodnego,  w tym : 
 

1) kontrolowanie spełniania wymagań w zakresie ochrony środowiska,  

prowadzenie stałego diagnozowania środowiska, podejmowanie 

przypisanych prawem działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń 

środowiska, a także współdziałanie z innymi organami w przypadkach 

tych zagrożeń  i awarii; 

2) prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 

3) gromadzenie i analiza raportów oddziaływania na środowisko; 

4) gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; 

5) przygotowanie projektu i realizacja gminnego programu ochrony 

środowiska; 



6) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów  

7) realizacja zadań gminy wynikających z prawa łowieckiego;  

8) realizacja zadań gminy wynikających z przepisów Prawa Wodnego 

9) prowadzenie spraw w zakresie melioracji szczegółowych na terenie 

gminy, współpraca z Gminną Spółką Wodną. 

 

 

 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

Praca biurowa w siedzibie pracodawcy. 

 

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %. 

Wskaźnik wynosi poniżej 6 %. 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów 

               Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać 

w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1  

(biuro podawcze) lub pocztą, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy 

ds.  gospodarki komunalnej” w terminie do dnia: 06.12.2019 r. do godz. 12:00” 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie  

nie będą rozpatrywane (decyduje data otrzymania dokumentu). 

 

8.  Podpis zgłaszającego nowe stanowisko pracy. 

                                                                                                                     Zastępca Wójta 

                                                                                                                /-/ Marcin Oszańca 

 

9. Zgoda Wójta na rozpoczęcie procedury naboru na  nowe stanowisko pracy 

                                                                                                                               Wójt 

                                                                                                  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 


