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naborze na wolne stanowtsko uizeoniae

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Górznie
ul Jana Pawla ll to

03404 Gorzno
2. Określenie stanowiska:
Rstsrent ds planowania przestrzennego. rolnictwa leśnictwa
3. Wymagania niezbędne:

,

i

a)

t

etat.

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyzsze speqalnosc admmtslraqa samorządowa
pelna zdalrlośó do czynności prawnycii oraz korzystanie z pelni praw publicznym
d) iirak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestepstiivc umyślne ścigane
z oskaizenia publlcznegu lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia
i)
minimum 3 letni staz pracy

,

b)
o)

4. Wymagania dodatkow :
a) znajomośc pizepisowz zakresu

Ustawy o samoizadzie gminnym
Ustawy o podatkaon i oplaiacn lokalnycn
Ustawy o postępowaniu egzekucyinym w administracji
Ustawy o pracownikach samoizadowycn.
Ustawy o «nansach publicznycn
Ustawy kodeks postępowania administracyjnegu,
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawy o wychowaniu w trzez'wos'ci i pizeoiwdzialania alkonolizmoWi
Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego w produkqi rolney
. Ustawy prawo wodne,
wraz z pizepisami wykonawczymi do ww ustaw
o) umiejetnosc obslugi Urządzeń orurowycn pracy w programacn pakietu biurowego
(arkusz kalkulaoyyny edytor tekstu)„
c) mile Widziane dosWiadozenie w pracy na pudobnym stanoWisku
dl umlejętnnść pracy w zespole
el komunikatywność otwarmść, lalwość w nawrazywaniu kontaktow gcmwuść do
wystapien publicznycn i prowadzenia spotkan,
samodzielność dzialania odpowtedzialnośc. sumienność rzetelność;
f)
gl umieyetnoso planowania strategicznego;
umlelętrlośćjasrlego tormulowania myśli w mowie piśmie;
nl elastycznośo mobilność, gotowość do podrozy sluzbowyoli
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisk .
3] nadzór nad realizaoia zadan powterzonyon na stanowisku
o) realizacia zadan w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
:) reallzaqa zadan w zakresie prawa wodnego oraz prawa gorniozego geologicznego
d) realizaoia zadan w zakresie ochrony zWieizat
reallzaqa zadan w zakresie spraw wynikających z ustawy o przeoiwdzialaniu narkoman"
i

i

i

I

i

reaiizacja zadar'i w zakresie leśnictwa
e) reaiizacja zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przez podmioty uprawnione
t)
reatizaqa zadan w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
9) realizacja innycti wynikających z Regulaminu Organizacyjnegn urzedu zlemnych
przez
przetozonego
d)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca wwymiarze & godzin dziennie , dni robocze od poniedziatku do piatku Stanowisko
w piurze wieloosobowym , praca przy komputerze powyzej 4 godzin. Miejsce
pracy Urząd
Gminy w Górznie uL .tana Pawta it 1!) 037404 Gorzno Wynagrodzenie za prace zgodnie z
Regutaminem wynagradzania pracownikow Urzędu Gminy w Gorznie. Przewidywany termin
zatrudnienia - wrzesier'i zm ur,
7, Informacja o wskaźniku zatrudnienia nsób niepetnosprawnycti:
W miesiącu poprzedzającym date upublicznienia ogtoszenia wskaznik zatmdnienia osob
niepetnosprawnych w Urzedzie Gminy w Górznie w rozumieniu przepisow o renapititacii
zawodowej spoteoznej oraz zatmdnianiu osob niepetnosprawnych wynosi mniej niz 5 %
&. Wymagane dokumenty i os'wtadczenia:
@)
zyciorys (CV) z uwzgiednieniem doktadnego przebiegu nauki | stazu pracy,
p) list motywacyjny
c) kserokopie dokumentow poMierdzająoych posiadane wyksztatcenie staz
pracy
d) inne dokumenty o posiadanych kwatitikacjacn i umiejetnosctaon
ej oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umysine
przestepstwo Ścigane z oskanenta publicznego i umysine przestępstwo skarbowe,
i) osWiadczenie Że kandydat posiada petna zdoinosd do czynnnści prawnych oraz
korzysta z petni praw pubtianyon
g) ośwtadczenis o wyrażeniu zgody na przelwarzame danych osobowych
ri) kserokopia dokumentu palwterdzającegu niepetnosprawnoscw
przypadku gdy
wskażnik zatrudnienia osob niepetnosorawnycri w rozumieniu przepisowo rehabilitacji
zawodowej i spoteoznei oraz zatrudnianiu osób niepetnosprawnych w miesiacu
poprzedzającym date upubticznienia ogtoszenia o naborze jesl noszy niz 6 %
s. Miejsc. i termin ztożenia dokumentow:
ciene i wszystkie wymagane dokumenty naiezy ztozyc' osobiscie w sekretariacie urzedu iub
przestac na adres Urząd Gminy w Gorznie ut Jana Pawia II m 057404 Gorzno.
w zamknietej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanoWisko umędmuze Rererent ds
pianowania przestrzennego, rolnictwa iesniorwa ” do dnia 5 sierpnia zma r do godz.
15-30 (iiczy się data i godzina wptywu do Urzędu Gminy w Górznie)
Aplikacje ktore wpłyną po wyzei okrestonym terminie nie będą rozpatrywane.
&,

i

i

i

,

z osobamr ktore spetnia wymagania formaine (5 naiiepszyon kandydatów) przeprowadzona
bedzie rozmowa kwaiiiikaoyjna o ezym kandydaci zostaną poinformowanr teletonioznie
Osoby ktorych oferty zostana rozpatrzone negatywnie nie beda intormowane ztozone
dokumenty zostaną usunięte wterminie 5 miesięcy od wytonienia kandydata

Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowei Biuietynu Iniormacji
Publiunej oraz na taoiioy intormacyinej Urzędu Gminy w GÓIzme
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Krauzuia Zgody na orzelwarzanre danych osadowych

Zgodnie z an 6 usm

a ogbmega mzporządzema o ochrome danych usehawych dma 27 kwrcmra
119 z 04 ns zma) wyrazam zgode na przetwarzane moich danych osobnwych
dra oolrzec aktualne] rekrutach na stannwrskc referent

zme mz
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Częsc rnnarrnacyyna
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Zgodme art 13 dgdlnego rozporzadzenra o ochrdnre danych osnbowych z dnia 27 kmemla 2015 r
Urz UE L 1191 04 05 2015) młormwęr nz

mz

admvmsuatorem Fam/Pana danych osobowych jest Urzad Grnmy w GńrzmĄ
05-404 Górzno,
w)

2) kontakt

uw

Jana Pawła

H

m

z vnsoekmrem Ochrony Danych - mdo@gurznn ugrn.p|„

Pam/Pana dane osohuwe przetwarzane będą ma potrzeb aktuawnel - na podstawe An. @ ust 1 M a
ugómegc lnzporządzema o uchrcme danych osnbewych z ama 27 kwrennra 2016 r. oraz Kndeksu
Pracy z dna 25 czerwca 1914 r

3›

4)

Pam/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutaql me dłużej ml & mrcsręcy od

dma zakonczenia rekrutacji

M odororcamr Pam/Pana danych nsuhowych będą Wybączme pndmmty uprawnmne do uzyskania

danych usubuwych na pudstawie orzeprsdw prawa

5) oosrada Pem/Pan prawo do lądami od admrnrsrrarora dostępu
Ich sprnstuwanl usumęma mo ugramczema przetwaqama

do danych osobowych, prawa do
prawa do wnresrehra sprzeclwu wobec
przetwarzania, prawn dn przenoszema danych prawo do covnręcra zgody w dawnym nrdmehcrc

@)

ma Pam/Fan prawn wmesiema skargr do urganu nadzorczego

7]

podams danych nsohowych yes: obhgalnryme w „parem o przeprsy prawa a w pozostaw!" lakresle

|esl dnbmwolne

ldata podors kandydala/
»

