
BURMISTRZ DOBRODZIENIA
OGl ASZA NABOR

na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. rolnictwa
w Urzędzie Mieiskim w Doblodzieniu.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Micjsce wykonywania placy: Ulząd Miejski w Dobrodzieniu,
1. Wlrnaganianiezbędne:

1) obywateistwo Polskic,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych olaz korzysta z pełni prarł,

publicznych;
3) brak skazania pla\\.omomym rł,l,rokiem sądu za umyślne Przestępstwo

ściganc z oskarżeńa publicznego iub umyślne prżestępshvo skarborvc;
4) cieszyć się nieposzlakolł,aną opinią
5) w1l,.zlałcenie r.ł vż.zl,.

2. W}nT agania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa rł,zakresie:

a l U\la\\ ) o-dmor/4dzIe gminnlm,
b) usta\Ąry o pracownikach samorządołych,
c) ustawv kodeks postępowania adminisŁracyjnego,
d) ustawy o ochronic przyrody,
e) ustawy o kształtowaniu ustroju lo]nclio,
f) ustalĄJ- o ochloŃe zwiefz.ąt,

8) Prawo miejscolve w rłr/w zakrcsie,
2) odpowiedzialność, opanolvanie, komunikaty,vvność, umiejętność pracy

w zespolc, opelaty$,nośó umiLjętność \Ą,łaścil\,cj interPretacji przepisów
prawnych,

3) umiejętność obsługi komputcra m,ń. w zaklesie Edytol Teksfu, Arkusz
Kalkularyjny (LIBREOFFICE), lntemefu, poczty elektroniczncj;

4) prawo iazdy kat. B.

3. Zakres wykonywalych zadań na stanowisku:
1) żatwierdzanie projcktu planu gospodarowania 8rulltami ro]iymi w sferach

ochronnvch;
2) wydalĄ,anie zaświadczeń potwierdżających osobiste prol\,adzenie

8osPodarstwa rolnego;
3) prclwadzenie sprarł, zrviązanych z rcali7aąą uchivalonego przez Radę

Programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobieganiu bezdomności Zwicrząt;

4) wvdawanie dccvzji o czasolvym rldebrirniu zrł,icrząt rvlaścicieiowi;
5) sprallv z zakresu wydal,aiia zeztvoleń na utlz},mvwanic ps(j\\, rrzna\ĄIanych

Za agrcsv\Ą,r1e;

6) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszcń o podejrzeniu o żachorowanie
lub zachorowaniu zwierżąt na chorobę zaraźliwą

7) ochrona roślin uprawnyclr przccl szkodnikami;
8) plzy8otow},wanie opinii w sprawach dotycżących decyzji u,yłączenia

/ produkcji r,,Ill(,i,



10)

9) nadzór nad przestrzcganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie
zez1,oleń na uprawę konopi;
gospodarka łclwiccka, rł, zakresie wspołdziałania z dzielźawcą lub zarządcą
obwodu łowieckiego rł, zagospodarowaniu łolł,iecklm Gminy,
lv szcze5;óJrrości w zakresie ochrony bytuiących na jej terenie zwielz}my;
zgłaszanie przypadkó,w chorób zal<aźn),ch u zwierząĘ
sprawy z zakresu rłydawania zczwoleń na usu$,irnie drzew i krzev,órv;
przygotowylvanie w],borólv do Tzby Rolrriczej;
realizacja zadań wynikającvch z usta\ĄT o ubczpiecżeniach obolł,iązkorłrych,
Ubezpieczeniorł,ych -Funduszy cwarancyjnych i Polskim Biurże Ubezpieczeń
Komunalnych polegająrych na obo,1viązkowym sprarvdzeniu zawarcla ptzcz
rolników umorły ubezpicczenia odpowiedzialności cywiinej (OC) rolnikórv
z §,fułu posiadania gospodarstwa lojie8o olaz ubezpieczenia budl,nkót-
wchodząwch w skład gospodarst$,a rolnego od ognra i irLnych zdarzeń
lotow vch położon} ch n.l L,,rt,llit,Cminr;
prowadzeŃe spraw zwląZ,ar.ych 7,c z\\,rotem Podattu akcyzowego ża\Ą,alte8o

w cenie oieju napędowcgo wykolzystywanego do produkcji rolnej;

11)
,l2)

13)

14)

15)

16) Plogram odno\\,}, lvsi,
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) forma zatrudŃenia: umolĄ.a o pracę na czas okreś]uly z możliwością
zatrudnienia na czas nicokleślony (w przl,paclku zatrudnieŃa osób
podejmująrych Po raż piel1\,szy Pracę na sŁanowisku ur7ędniczym, umowę
o pracę zawiera się na czas okrcślony, nie dfuższy niż 6 micsięcy);

2) miejsce pracy: rł,budynku Urzędu MicjskieBo w Dobrodzieniu Pl, Wokrości 1,

pięt|o, który nie jest dostosowany do osób niepełnosprarvnych;
3) łf/nagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia '1f] mar.a

2009r. w spralvic rł.ynagradzania pracorvnikriw samorządołl,ch (Dz. U.
z 2o1,4l. PjZ.I786:) oraz Reguiaminu wynagradzania praco$,ników Urzędu
Miejskiego w Dobrodzieniu;

4) stanowisko pracy związane 7. pracą Plży komputelze, B,yma8ane
plzemieszczanie się w telenie, codzierrrr1, kontakt bezpośrcdni lub
Łelefoniczny z petenŁem.

Informacja o wskźniku osób niepełnosprawnyćh:
Wskaźnik zakudnienia oscib niepelnosprarłnych rł, Urzędzie Mic,jskim
l Dobrodzieniu w miesiącu poprzedzającym datę upubiicznienia ogłoszenią
lv lozumieniu plzepisa)\Ą, o rehabilitacji zalvodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnyclr, jest \ĄTższy niż 6%,

Wymagane dokumenĘ;
1) list motvwac),jny;
2) CV z uwzględnienicm dokładnego przebiegu kariery zawodowcj;
3) kserokopia dokumentół\, (poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem) potlvieldzających lvykszŁałcenie (dypbm), stal pracY
(świadectwa prac_y zaświadczenia), oraz irmc dokumenty o posiadanych
klvaliJikaqach, umicjętności i uprawnieniach (np. o ukończonych kulsach,
szkoleniach itp.);

4) kwcstionariusż osobowy dla osoby ubie8ającc,j się o zatrudnicnic (druk
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dostępny na stronic if\r\f ,b i}Ń.!t!\|/ ]r ]]+1);

5) ,, ośrviadczenie o pchrej zdolności do czynności prarvnych olaz kolzystania z
pe}ni praw publicznych" (druk dostępny na stronie lll1,1,i!-,,iiclilr-o.iZ],_ll+l);

6) ,, oś,vviadcżenią że kandydat nie był skazan}, prawomocnvm wylokiem sądu
za umyślrre przestępstwo ściganc z oskarżeńa publicznego lub umyślr1c

PrZestęPshvo skaIbowe";
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrot,otnych do

zajmorł,anego stano,wiska.

Dokument! aplikacyjne: list luot!/,uJąc!jĄ| i CV |1lu)inn, bvć opątfzonc ,,ołasnorycznym

potl|1isen arąz ząwieruć kLąuzuLc: ,,Niniejszytn udzielil1l zgody Urzędaloi Miejskiemtt

u DobrodzienitL nn pźetu\afżąnie moich danych osobouych znuąft!|ch u, oftr.ie procy

Llla potreb niezbęclnllch d0 fenlizącii pfocesu rekrutacji zgodnie z ustnu)ą z lluill29 sietpnia

1997 l. o o(hfuni. dllnyc}t osobou,ycll (Dz. U, z 2015 l-, poz. 2'135 z późn zn ), ofaz ustaLl)ą

z dllii 2aL Listopadą 2008toku o pracownikach safinrządolllch (Dż. u- z 2014l. poz. 12a2),

Wyma8ane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 27 czerwca 2016l.

do godz. 15 fu(w jeden u lĄ,vmienionych poniźej sposobów):
1) osobiście w sicdzibie Urzędu Miejskiego w D(ńrodżienju (w sekretaliacie,

pokój n. 106),

2) plzcslać pocztą (decyduje data stemPla pocztowego) na adres:

Urząd Mieiski w Dobrodzieniu
plac wolności 1

46-380 Dobrodzień

Zaró,wno ofer§, złożone bezpośrcdnio \Ą, Urzędzie, jak i przesłane pocztą
po\Ą,inny być umieszczone !9 kopercie z dopiskiem:
Dotyczy nabofu: ,,na stanowisko ulzędnicże: podinspektor ds. rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu" .

Zgloszenia kandydatów złożone po terminie, w inny spostib niż określony
w of;łoszeniu )ub bez kompletu ul.maganych dokumentów, nic rvezmą udziału
w PostęPoWaniu rekrutaq,jn,vm,
Osoby zakwaiifikowane do drugiego etapu zostaną poinJolmowane te]efonicznie
o dalsze,j plocedurże postępowania kwalifikaryjnego, wyznaczając jednocześnie

iermin Plzeprowadzcnia lozmoły kwalifikagjnej.
Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego.

Infclrmacja o \Ą,yniku naboru będzie umieszczona na stroŃe internctowej
Biulet_\nu Infonnacji Pubiicznej (\,1,,,!.j|,..l,,1.1i)Lj r:,l!]L].Ll) oraz na tablicy
infolmacyjnej rł, Urzędzie Miejskim lv Doblodzieniu.

DodatkolĄ,e inJormacje można uzyskać Pod telefonem (34)3575100 W.38
w godz. 730 do 1530

Dobrodzień, dnia 14.06.2a76 r. BU
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