
Wójt Gminy Bobowa 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej 

 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
c) nieposzlakowana opinia, 
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
e) nie karalny/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie moŜe toczyć się przeciwko 

kandydatowi postępowanie karne, 
f) wykształcenie wyŜsze (w tym licencjat) z zakresu ochrony środowiska, 
g) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na w/w stanowisku. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) Znajomość regulacji prawnych z zakresu:  

� Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z 
późn. zm), 

� Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80 z 2000 r., poz. 903 ), 
� Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw    lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31 z 2005 r., poz. 266 z późn. zm.),  
� Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43    z 1997r. z 

późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 

poz. 622 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŜn. 

zm.),  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r., Nr 

98, poz. 1071 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z póxn. 

zm.) 

b) biegła obsługa komputera (pakiet Office),   
c) umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, samodzielność w podejmowaniu 

decyzji, komunikatywność. 
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 

1. dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń 
o dokonanym wpisie lub jego  zmianie, przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, 

2. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zezwoleń na wykonywanie krajowego 
zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi, 

3. sporządzanie wykazów dla referatu podatkowego w zakresie zmian w ewidencji, 
4. współpraca z Urzędem Statystycznym, ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie nadawania 

numer REGON, 
5. współpraca z przedsiębiorcami w zakresie moŜliwości uzyskiwania środków pomocowych, 
6. prowadzienie spraw związanych z: gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy,  

gospodarką lokalami socjalnymi,  ogólnymi zasadami najmu lokali, 
7. nadzór nad utrzymaniem gminnych urządzeń komunalnych (wodociągi, kanalizacja, 

oczyszczalnia ścieków),  



8. sporządzanie umów, aneksów do umów, naliczanie naleŜności za odprowadzanie ścieków, za 
pobór wody, sporządzanie zestawień naleŜności, współpraca  z pracownikami  obsługującymi 
wodociągi, oczyszczalnie ścieków,  

9. sporządzanie zestawień zbiorczych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska dla Urzędu 
Marszałkowskiego (kwartalnie), 

10. opracowywanie  decyzji dotyczących zatwierdzania programów gospodarki odpadami dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego, 

11. współpraca ze Starostwem w zakresie odbioru eternitu od mieszkańców gminy, 
12. sporządzanie  wykazów, informacji w zakresie powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami i planów ochrony środowiska, 
13. prowadzenie ewidencji miejsc skaŜonych , 
14. zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 

specjalnych, 
15. sporządzanie decyzji za wywóz odpadów komunalnych dla wszystkich gospodarstw domowych   

z terenu gminy, 
16. współpraca i nadzór z firmą wywoŜącą odpady komunalne z terenu gminy,  
17. realizacja  zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 
18. kontrole wykonania zadań dotyczących utrzymania  czystości i porządku ulic i placów w 

Bobowej, 
19. współpraca z WIOŚ z zakresu ochrony środowiska, 
20. współpraca z Dyrektorami szkół w zakresie akcji sprzątania świata, 

 

 4. Wymagane dokumenty: 

a) Ŝyciorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) 

d) kwestionariusz osobowy 

e) zaświadczenie o niekaralności 

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku 

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na 

adres: ug@bobowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 

Urzędu  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunalnych i działalności gospodarczej 

w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w terminie do dnia 31 maja 2008 r.  (nie mniej niŜ 

14 dni od dnia opublikowania w BIP). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

/www.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi 
zmianami)”. 
 

Bobowa, dnia 15 maja 2008 r. 

          WÓJT 

         WACŁAW LIGĘZA 


