
WoJT GMlNY zAPOLlcE
pow. zduńskowolskl

woj. łódzkie
Z ARZ ĄD ZENIE NR 80 5 l 2022

wÓ.rrł GMINY ZAPOLICE
z dnia24 maja2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zapolice

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.

Dz.|J. z2022r. poz.559), w zv,łtrykuz art. 13 ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach

samorządolvych (t. j.Dz.U. z2022 r. poz. 530) oraz na podstawie § 2 zŃącznika do zarządzenia

nr l32l20l2 Wójta Gminy ZapoIice z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu

nńoru na wolne stanowisko urzędniczewUrzędzie Gminy Zapo|ice,zarządzarrl co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki

odpadami w Urzędzie Gminy Zapolice.

§ 2. Zakres wykonywanychzńń,wymagania kwalifikacyjne na stanowisku orazwykaz

dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborze stanowiące zńączńkdo zarządzenła.

§ 3. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzetia naboru na stanowisko

określonew § 1, wskładzie:

1) Michał Witkowski - przewodniczący komisji;

2) AnetaKubiak - członek komisji;

3) Klaudia Matysiak - członek komisji.

§ 4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 5.Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokół.

§ 6. Komisj a działa do zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko wzędnicze.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice

i na tablicy pgłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.



Zńącnlk

do zarządzenia tlr 805 12022

Wójta Gminy Zapolice

zdn 24maja2022r.

wóit Gminv zapolice

ogła§za nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor d§. go§podarki odpadami .

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strżacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. gospodarki odpadami.

3. Określenie rvymagań rwiązanych ze stanowiskiem:

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a tŃłże inne obywatelstwo z zastrzeżęniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

z dńa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.IJ. z2022 r. poz. 530),

b) pełna zdolność do czynności prawnych onz korzystanie zpełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nięoszlakowana opinia,

e) znaj omo śó języka polskiego,

f) wyksźałcenie:

- średnie, albo

- wyższe I stopnia lń przewyższające (preferowane: ochrona środowiska, irrizynieńa środo-

wiska, prawnicze lub administracyjne),

g) minimum trzyletni stłżpracy (dotyczy osób z wyksźałceniem średnim),

h) znajomośó przepisów prawnych z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- pracowników samorządowych i samorządu gminnego,

- ochrony środowiska,

- gospodarki odpadami,

- prawa zamówień publicznych,

- ochrony danych osobowych.

i) stan zdrowiapozwńający nazatrudnienie na danym stanowisku;

2) rvymagania dodatkowe (pożądane):

a) mile widziany stńpracy w administracji publicznej, .

b) biegła znajomośó obsługi komputera, pocńy elektronicznej, Elektronicznej Platformy Usług

Administracji Pńlicznej i Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

d) umiejętrrość pracy w zespole,



e) kreatyvrnośó w działaniu i chęć do dalszego doksźałcania,

f) nienaganna kultura osobista,

g) komunikatyvność,

h) prawo jardy.

4. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku:

1) obsługa Ąestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości (dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń przedsiębiorców,

przygotowywani e zńwiadczęń) ;

2) obsługa bazy danych właścicieli nieruchomości zarieszkaĘchwpiogramie GOMIG Odpady

- Arisco;

3) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaHadanie konta wymiarowe-

go dla właściciela nieruchomości, naliczanie i księgowanie, przygotowywanie potwierdzeń

ńożęńa deklaracji);

5) weryfikacjańożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi;

6) prowadzenie postępowń administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi ;

7) obsługa interesantów w zakresie spraw młiązanych z gospodarką odpadami komunalnymi na

terenie sniny;

8) przygotowywanie corocanej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnyni;

9) nadzorowanie dzińalności Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórl<t Odpadów Komunalnych;

10) rozpatrywanie reklamacji składanychprzezmieszkńców w zakresie funkcjonowania syste-

mu gospodarki odpadami komunalnymi;

11) nadzorowanie pracy podmiotu zajmującego się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem

odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położo-

nych na terenie gniny Zapolice

12) przygotowywanie iprzekazywanie podmiotowi zajmującemu się odbiorem odpadów komu-

nalnych aktualnych informacji doĘczących sposobu pozbywania się odpadów z terenu nie-

ruchomości;

13) obliczanie i kontrolowanie osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponowne-

go ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych;

14) kontrola i weryfikacja sprawozdń z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(analizasprawozdń, wprowadzanie danych do systemu, prowadzenie postępowń admini-

stracyjnych w sprawie nieńożenia, uzupełnienia, bądż nńożenia kary za nieterminowe

składanie sprawozdń);



15)rozliczanie przedsiębiorcy zfa}tury YAT zaodbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

(kontrola pod kątem prawidłowości wystawienia fakfury oraz danych w niej zawartych,

anńiza kart przekazania odpadów otaz raportów dostarczany ch przezprzedsiębiorcę);

16) sporządzanie sprawo zdah z realizacji zadaft z zakresu gospodarowania odpadami komunal_

nymi przekazywarrych do Marszałka Województwa i Wojewódz)nego Inspektora Ochrony

Środowiska;

17) sporządzańewykazówpodmiotówwpisanych do rejestru dzińalności regulowanej w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazywanych

Marszałkowi Woj ewództwa;

18) nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania zapisów Regulaminu ltrzymaria czystości

i porządku na terenie gminy Zapolice;

19) prowadzenie postępowń administracyjnych w sprawie wydania decyzji dla właścicieli

nieruchomości niezamieszkĄch,którzy nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunal-

nych;

20) prowadzenie postępowń administracyjnych w sprawie wydania decyzjinakazującej usunię-

cie odpadów komunalnychzmiejsc ńeptzeznaczonych do ich składowania lub magazyno-

wania;

2l) ptowadzeńe działń informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospo-

darowania odpadami komunalnymi,w szczególności wprzedmiocie selektywnego zbierania

odpadów komunalnych;

22) podejmowanie inicjafi i koordynacja innych działń z zahłesu utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy Zapolice.

5. Wymagane dokumenĘ:

1) list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających w}rrnagane wyksźałcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w odrębnym

pliku);

4) kserokopie świadectw pracy lń innych dokumentów potwierdzającychstużpracy;

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa pństwa Unii Europej-

skiej lub innego pństwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub

przęisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych orazkorry-

staniu z pdń praw publi czny ch;

7) oświadczenie kandydata, żę nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

8) oświadczenie kandy data o posiadaniu nieposzlakowanej opinii ;



9) oświadczenie kandydata o braku skazarlia prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stano-

wisku pracy;

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, Iłóry zarierza

skorzystać z uprawnienia, o któr5rm mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

r. o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U.z2022 r. poz. 53.0);

12) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyć ksero-

kopię dokumentu potwierdzaj ącego znajomośó języka polskiego:

a) certyfikat znajomości językapolskiego poświadczający zdany egzamin z językapolskiego

na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowan}.rn, łvydany przęz Pństwową Komisję

Poświadcz ańa Znajomości Języka Polskiego j ako Obcego,

b) dokument potwierdzający Ńończenie studiów wyższychprowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłtlrncza przysięgłego wydane

przez Ministra Sprawiedliwo ści ;

13) w przypadku przedstawieńaprzez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołą-

czyó ichtłumaczeni e na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłuma-

czeń lub tŁumapza przysięgłego.

6. Do dokumentacji naleĘ dołącryć klauzulę o treści: ,,Wyrńarl zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. aRozporządzenia

Parlamerrtu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdńa27 kwietnia 2016t. w sprawie ochro-

ny osób ftzycznychw rvłiązkuzprzetvłatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvry 95l46lWE (ogólne rozporządzeńe

o ochronie danycĘ".

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 3 czerwca maja 2022 r., do godz.1200;

2) miejsce składaniadokumentów: Urząd Gminy Zapolice,ul. Plac Strażacki 5,98-161 Zapoliice

- sekretariat;

3) dokumenty naleĄ ńożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocżowego, w zamknię-

tej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami

w Urzędzie Gminy Zapolice".

8. O dotrrymaniu ww. terminu decyduje data wpĘwu do Urzędu Gminy Zapolice. OferĘ

z|ożonepo terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora

pocztowe§o.



9. Dodatkowe informacje:

l) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice orazna

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym w},rniarze

czasu pracy, nie pózniej ńZw ciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru.

10. Wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2022 y.s

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, przekr acza 60ń.

11. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: TJrządGminy Zapolice,ul. Plac Strżacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 4}-godzinna norma tygodniowa cza§J

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny ptacy:

- poniedziałek, od godz. 800 do godz. 1600,

- wtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa

wządzeńtechnicznychinarzędziinformatycznych;

4)pracabiurowa w siedzibie urzędu gminy, ale wymagającarównieżvłyjazdów słuźbowychoraz

wyjazdów w teren;

5)w vrzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) miejsce pracy znajdĄe się w pokoju na I piętrze, w budynku nieprzystosowanyrn dla osób

niepełnosprawnych. Pomieszczeńe ptzeznaczonę dla stanowiska objętego naborem spełnia

wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

1,2. Proces rekrutacji obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona

zostanie wiedza kandydatao h. h. z zakresu:

- postępowania administracyjnego,

- pracowników samorządowych i samorządu gminnego,

- ochrony środowiska,

- gospodarki odpadami,

- prawa zanóńeh publicznych,

- ochrony danych osobowych.

Zkandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwaHfikaryjnych - 7 czerwca2022 r.
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URZĄD GMINY ZAPottcE
ul. Flac Strażacki 5
9a- 161 ZAPQ LICE

pow. zduńskoWol8ki, woj. łódzkie
tel./fox (43lfił&tftftja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodńe z art. 13 roąorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa

27 klłłietńa2o16 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w rwiązkuzprzefrłarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uńylenia dyrektywy

95l46lWE informuje się, że:

1. Administratorem PańlPanadanych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibąw Zapo-

licach, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2.Danekontaktowe inspektora ochrony danych: Małgorzata Galus, tel. (43) 823-19-82 wew. 34,

ę-mail : m. galus@zapolice.p1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stano-

wisko wzędńcze, na które zgNosiłalzgłosił Pani/Pan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzańa danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy

o pracownikach samorządołyych oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w zvłtązf<tl z przepisari:

1) ustawy z dnia26 czerllca1974r. - Kodeks pracy)

2) ustawy z dńa 21 listopada}}D8 r. o pracownikach samorządowych,

aw przpadku dopreiyzowańa w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw

obowiązków pracodawcy - równieżw zwtązkuzprzepisarti tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikaj ącę z vrw. przepisów. Gdyby jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwatzartia będzie zgodakandydata na

przetwarzańe jego danych osobowych w celu przeprowadzęniai udokumentowania otwartego

i konkurencyjnego nńoru na wolne stanowisko vrzędńcze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. orga-

ny kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznychi usfug IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczĄącv korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publiczne-

go w celu ponownego wykorzystaniav,ryłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowipek

udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) uĄrtkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca

zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

I



6. Pani/Pana dane nie będą przekazryane do Pństwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-

wej.

7. PanilPana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,Jednolitym rzeczowym

wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz wzędów obsługuj ących te organy

i zńązki", stanowiącym zńącz;rik nr 2 do rozporządzeńa Prezesa Rady Ministrów z dńa

18 stycznia 201l t. w sprawie instrrrkcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przv czrłrrr dokumentv kandydatów niewybranych w naborze będą im odesłane po upływie

3 miesięc}, od rozstrzygnięcia konkursu - za pośrednictwem operatora pocztoweqo.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżprze-

twarzane danych nar:usza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia}7 lqlliętnia2016 r.

10. Podanie danych jest wyrrrogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzenianńoru, anastępnienawiązania stosunkupracy lub nieskorzystaniem zprzysłu-

gujących uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
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