
                 Przystajń,  10 marca 2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
                   na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przystajń

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Przystajń, z/s Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
a/ stanowisko: Stanowisko pracy d.s. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
b/ miejsce pracy: Urząd Gminy Przystajń – Referat inwestycyjny.
c/ wymiar czasu pracy: 1 etat
d/ rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
e/ planowane zatrudnienie: od 1.04.2021 r.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %
III. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego.
5) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
6) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.:
posiada wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: wyższe techniczne, planowanie 
przestrzenne, budownictwo, inżynieria środowiska); oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w 
organach administracji publicznej, w tym samorządowej i jej jednostkach organizacyjnych;
2. Wymagania dodatkowe:
1) / znajomość przepisów prawa w zakresie:
- ustawa kodeksu postępowania administracyjnego, 
- ustawa o samorządzie gminnym, 
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
- ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, 
- ustawa prawo ochrony środowiska, 
- ustawa o ochronie przyrody
- ustawa prawo wodne
- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
- ustawa  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, 
- ustawa prawo energetyczne);
2/ ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3/ umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów,
4/ umiejętność przygotowywania projektów aktów prawnych (uchwał rady gminy, decyzji
administracyjnych, zarządzeń wójta)



IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym należeć będzie wykonywanie zadań
w zakresie:
1) Prowadzenie  całokształtu spraw dotyczących  sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
2) Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
Przestrzennego
3)  Opłata Planistyczna w związku z uchwaleniem planu 
4)  Prowadzenie  wszystkich spraw dotyczących ustawy o  zagospodarowaniu przestrzennym gminy
5) Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie 
rejestru tych inwestycji 
6) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach 
zabudowy  i decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7)  Prowadzenie  wszystkich spraw dotyczących zbiorowego odprowadzenia ścieków  jako  zadania 
własnego gminy
8)  Współpraca ze Związkiem Międzygminnym Panki-Przystajń ds. ochrony wód w zakresie 
zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
9)  Prowadzenie spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków . 
10)  Prowadzenie spraw inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska . 
11)  Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem gminnego programu ochrony środowiska. 
12)  Sprawowanie kontroli  przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością,
13)  Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
14)  Współpraca z organami ochrony przyrody  
15)  Prowadzenie spraw dotyczących krajowego programu oczyszczania ścieków i tworzenia 
aglomeracji oraz przedkładania informacji do właściwych organów.
16)  Prowadzenie spraw związanych z  udostępnianiem informacji o środowisku w trybie 
określonym w ustawie.
17)  Przygotowywanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
18)  Udzielanie zamówień publicznych związanych z zakresem obowiązków.
V. Wymagane dokumenty
1/ list motywacyjny (podanie),
2/ życiorys - curriculum vitae,
3/ kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: (wykształcenie oraz staż
pracy), o których mowa w pkt.III.1. 
Dodatkowo można także dołączyć kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4/ kserokopia dowodu osobistego,
5/ oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
6/ oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
8/ oświadczenie o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie na stanowisko urzędnicze „Stanowisko pracy d.s. zagospodarowania przestrzennego i 
ochrony środowiska”, dla potrzeb rekrutacji.



VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu (sekretariat) lub
pocztą na adres: Urząd Gminy Przystajń, z/s Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń z
dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko „Stanowisko pracy d.s. zagospodarowania 
przestrzennego i ochrony środowiska” , w terminie do dnia 25 marca 2021 r. / godz.10.00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci , którzy spełnią wymagania formalne t.j. złożą kompletne dokumenty, o których mowa
w pkt. V ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie BIP
Gminy (bip.gminaprzystajn.pl/Urząd Gminy Przystajń/Nabór na wolne stanowiska urzędnicze)
oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 25 marca 2021 r. /czwartek/ godz. 15.00.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się dnia 26 marca 2021 r. /piątek/ 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń:
- test kwalifikacyjny rozpocznie się o godz. 10.00;
- o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie po
zakończonym teście.

Zastrzega się niewybranie żadnego kandydata.

Wójt
     Henryk Mach


