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OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko vrzędnicze.

Zatradnienie w ramach za§tęp§twa na czas nieobecności pracownika..

Podinspektora/ inspektora w Wydziale Gospodarki Gminnej - Zastępstwo
(nazwa stanowiska)

1. Wymagania niezbędne:
o wyksźałcenie co najmniej średnie,
o co najmniej dwu letni stażpracy na stanowisku ds. ochrony środowiska lub pokrewnym, w

j ednostkach samorządu terytorialnego

2. Wymagania dodatkowe:
o znEomość przepisów prawa w zakresie ww. stanowiska:

o Ustawy o utrzymartiu czystości i porządku w gminach,
o Ustawy o odpadach,
o Ustawy o ochronie rwietząt,
o Ustawy prawo ochrony środowiska,
o Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
o Udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz oddzińywania na środowisko,
o Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
o Ustawy prawo zamówień publicznych,
o Przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego,

o znajomość obsługi programów Ms office

3. Zakres rvykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zadaniaz zakresu ochrony środowiska:
1. Opiniowanie dokumentacji doĘczącej eksploatacjińóżkopalin (m.in. plany ruchu zal<ładów

górnicrych, projekł prac geologicznych, udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin).

II. Zadania z zakr.esu rolnictwa i łowiectwa :

1. Występowanie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie Komisji do

szacowania strat w uprawach polowych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atrnosferycznymi.

2. Przyjmowanie od producentów rolnych dokumentów doĘczących strat w uprawach ,

spowodowanych zj awiskami atmosfery cznymi i ich weryfikacj a.



3. UdziŃ w pracach komisji do szacowania strat w uprawach.
4. Przygotowywanie protokołów szacowania strat i sprawozdń przekazywanych do Wojewody.
5. Orgańzacja dozynek samorządowych:

l) przekazywanie informacji o planowanych dozynkach do soĘsów, sponsorów
i dzińających na terenie powiatu, instytucji powiązartych z rolnictwem

ż) otgarizacja konkursu na najładniejszy wieniec doĄnkowy
3) prrygotowywanie zaproszefi dla gości

6. Współpraca z MODR, ARiMR, Urzędem Wojewódzkim w bieżących sprawachmviązarrychz
rolnictwem.

7. Sporządzanie opinii dot. planów łowieckich.
8. Współpracazkołarriłowieckimi, które zarządzająobwodami łowieckimi,nlaldulącymi się na

terenię gminy Mszczonów, w tym:
1) przyjmowanie i aktualizowanie informacji o granicach obwodów łowieckich

i osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń o szkodach wyrządzarrych
w uprawach polowych przeznvierzęta łowne,

2) szacowania szkód w uprawach polowych spowodowanychprzez zxvierzęta łowne,
3) załnieszczanie povłyższych informacji na stronie internetowej Urzędll Miejskiego.

I|I. Zadania z za|<resu ochrony rwierząt i nła|czania chorób zal<aźnych mierzątz

1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ,,Programu opieki nad ałierzętami
bezdomnym i or az zap obie gartia b ezdomn o ści ał i e r z q t. "

2. Przyjmowanie zgłoszeft w sprawach bezdomnych zwierząti zlecanie ich odławiania.
3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miĄscaw schronisku dla ałierzqt.
4. Zapewńenie opieki nad wolno Ęjącymikotami, wtym zorganizowańe ich dokarmtańaoraz

sterylizacj i i kastracj i.
5. Zapewnienie bezdomnym zvvierzętom odłowionym na terenie gminy, opieki weterynaryjnej w

§m kastracji i sterylizacji.
6. Współpraca z lekarzem weterynarii, zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w

przypadkachzdarzeńdrogowychzudziałęmzwierzqt.
7. PoszŃiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych rwierząt odłowionych na terenie gminy i

współpraca w tym zakresie z wolontariuszami.
8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzql gospodarskich w

przypadkach pr zewidzianych w ww. ustawię.
9. Prowadzenie postępowń w sprawach odebrania właścicielowi rwieruęcia w przypadkach

przeńdziartych w ustawie o ochronie rwierząt i nadzorowanie wykonania decyzji w
prąrpadku uprawomocnienia.

10. Wydawanie zezslvoleńnautrrymanie psa rasy uzranej zańebezpieczną .

1 1. WspółpracazPowiatowym Lekarzem Weterynarii orazPowiatowym Inspektorem Weterynarii
w przypadku prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno zyjących przeciwko
wściekliźnie.

IV. Nadzór nad targowiskami:

1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie regulaminów targowisk gminnych.
2. Nadzór nad spełnieniem wymagń weterynaryjnych przy organizowaniu ilxządzańu targów,

spędów i wystaw ziterząt.
3. Prowadzenie Księgi Ęestracji bydła i przekazywanie do ARiMR zgłoszeń przemieszczenia

bydła ptzeztatg.
4. WspóĘrac a zP owiatowym Lekarzem Weterynani orazPowiatowym Inspektorem Weterynarii

w zakresie tadzoru weterynaryjnego.



V. Zadania z zakresu utrrymania crystości i porządku:

1. Przygotowywanie projektów uchwał, których obowiązek przygotowania wynika
z ustawy o utrrymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminie.

3. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ich
weryfikacja i wprowadzanie do systemu.

4. Wykonywanię naliczęń i odpisów opłat.
5. Przegrywanie do systemu komputerowego danych zczytnikow kodów.
6. Prowadzenie postępowń w przypadku: nieńożenia deklaracji przez właściciela

nieruchomości, wątpliwości co do danych zawaĘchw złożonej deklaracji, braku wniesienia
opłaty (tereny wiej skie).

7. Rozwiązywanie i zgłaszanie do firmy Netproces problemów rwiryanych z funkcjonowaniem
programu komputerowego lub czytników,

8. Zamieszczańe na stronie internetowej Utzędu na bieżąco informacji doĘczących
funkcj onowania systemu odbioru odpadów.

9 . Or ganizacj a zbiórki o dpadów wielko g ab arytowych (tereny wi ej skie).
10. Sporządzariew systemie EDOŚ kart informacyjnych zawierających informacje o środowisku

orazzartieszczańaichwpublicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie,
zgodńe z ustawą o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
otazo ocenach oddziaĘwania na środowisko.

\II. Udzielanie informacji o środowisku i informacji publicznych w zakresie prowadzonych
§praw

VII. Realizacja ustarvy o zamówieniach publicznych w zakresie prowadzonych spraw.

VIil. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu wykonywanych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
o c.v. zuwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnieniai zĄmowane stanowiska

pracy),
o dokument poświadczający wyksźałcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
o kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - mozliwośó pobrania ze strony,
o inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
o podpisane oświadczenie - mozliwość pobrani ze strony:

o o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystańuz pełni praw publicznych
oraz, że ńe toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

o kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zarrierza
skorrystaó z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych.

5. Warunki zatrudnienia:
o Planowane zatrudnienie: umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy z dńa 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych;
. wynagrodzenie zgodnie z rozpotządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie

zasadwynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z2018 t. poz.936 zpóźn.zm.) oraz



6.

7.

Regulaminem wynagradzaniaptacowników Urzędu Miejskiego w Mszczonońe (Zarządzenie w
58 l 19 Burmistrza Mszczonow a z dnia 17 Iipca 20 19 r.);

o Miejsce pracy:
Praca w siedzibię Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego I,96-320 Mszczonów., w
budynku wielokondygnacyjnym dostosowanym do poruszania się na wózku inwalidzkim,
wyposazonym w windę orazłazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

o stanowisko pracy:
o stanowisko rwiryane z odpowiedzialnością, ze

odpowiedzi pod presją czasu1'

o praca zslliązana z obsługą komputera (tworzenie i prowadzenie dokumentacji w formie
elekhoniczrej i papierowej),

o komunikacj a z pracownikami, pracownikami innych instytucji i klientami przez kontakt
osobisĘ, mailowy lub telefonicznie;

o na stanowisku pracy brak specjalistyczrtych urządzeń umożliwiających pracę osobom
niewidomym,

o praca w wymuszonej pozycji - pozyĘa siedząca, przemieszczanie się w siedzibie Urzędu i
pozanim.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaznik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w lJrzędzie Miejskim w Mszczonowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej otazzatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż6Yo.

Termin składania aplikacji uptywa w dniu 6 sierpnia 2020r. godz.16:00
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleĘ składaó w siedzibie urzędu Iub pocńą na adres: Urząd
Miejski w Mszczonowie Plac Piłsudskiego l ,96-320 MSZCZONOW z dopiskiem: ,,DoĘczy naboru
na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej -Zastępstwo'o w
terminie do dnia 6 sierpnia 2020r. godz.16:00 (nie mniej nż 10 dni od dnia opublikowania w
BIP).
Aplikacje, które wpĘną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (informacja
o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicmej
www.bip.mszczonow.p1 oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w Mszczonowie przry Placu
Piłsudskiego 1).

Wymagane dokumenty aplikaryjne: Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem
umowy o pracę, zobowiązany jest ńoĘó oryginĄ (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z
oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczęń o których mowa w pkt 4,

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2RozporządzęniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w mviązkuzprzetwaruaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektyvly 95l46lWE (Dz.U.UE.L.
z2016r. Nr 119, s.l zęzm.) - dalej: ,,RODO" informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (Plac Józefa Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, email:
urzad.miejski@mszczonow.pl, tel: .r48 46 858 28 40)

2) Administrator Wznaczył Inspektora Ochrony Danych, zlłórym mogą się Pństwo kontaktować
we wszystkich sprawach doĘczących przetwarzartia danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: inspekfor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Pństwa dane osobowe będą prze§łarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska
U rzędnicze w U rzędzie Miej skim w Mszczonowie.

8.

9.



4)r Podstawa prawra przetwarzartia danych osobowych:
. art.6 ust. 1 lit. c, art.9 ust. 2 lit. b RODO
. ustawa z dńa 26 częrwca 1974 r.- kodeks pracy oraz vlydane na podstawie ustawy

rozporządzenia
. ustawa z dnia 21 listopada2008 r. o pracownikach samorządolvych
. ustawa zdnia13 pńdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczeńspołecznych

oraz art.6 ust. 1 lit a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.
5) Dane osobowe niewyłonionego kandydata do pracy sązNwacane kandydatom w terminie 7 dni

od ukazania się w BIP informacji o wynikach naboru za pośrednictwem operatora pocźowego.
Zaś dane kontaktowe (nazrvisko i imię oraz adres) przęz okres 5 pełnych lat kalendarzowych,
Iicząc od 1 stycznia roku następnego, w którym zakończono rekrutację.

Dane wyłonionego kandydata których podanie jest wymogiem prawrrym będą przetwarzane)na
podstawie art.IZlaust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FunduszuUbezpieczeń Społecznych
przęz okres 10 lat, Iicząc od zakończenia przęz pracownika pracy w Urzędzie, zaś dane
przetwarzane na podstawie zgody- od czasu jej cofnięcia. Ponadto informacja o wynikach
naboru zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość zarięszkartia umieszczona będzie w
Biuletynie Informacji Publicmej przez okres 6 m-cy od umieszczenia informacji.

6) Pństwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomaĘzowany, w tym nie będą podlegaó
profilowaniu.

7) Pństwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W zllviązku z przetwarzaniem Pństwa danych osobowych, przysługują Pństwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzańa danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenclę bęz wpbwu na zgodnośó z prawem

prze§lłarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, a0-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9) Podanie przęz Pństwa danych osobowych wynikających z ustawy kodeks ptrcy, ustawy o
pracownikach samorządowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3

10) Dane wyłonionego kandydatazostanąptzekazane podmiotom zev,nętrznym takim jak dostawca
oprogramowania kadrowego - Usługi informaĘczne Info-System Roman i Tadeusz Groszek,
ewidencji czasvptacy - Kontakt iT Adam Świątkowski i zamieszczęniainformacji o wynikach
naboru w Biuletynie Informacji Publicznej - Extranet.pl, Placówki Medyczne świadczące usługi
w zakresie medycyny pracy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, atakże podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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