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Jordan6w SlEjski, dnia 25.09.2008 r.

OGI-ASZA NABOR MA WOLNE STANOWtSKO URZI^DNICZE
INSPEKTORA DS. ROLN1CTWA, OBRONY CYWILNEJ 1 OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W URZEDZIE GIM1NY JORDAMOW SLASKI

1« WYRflAGANIIA NIEZBEDNE:
1) obywatelstwo polskie,
2) wyksztateenie wyzsze rolnicze, preferowana znajomosc probiematyki pozyskiwania i zarzadzania
funduszami Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa,
3) co najmniej 3-letni staz pracy w administracji,
4) petna zdolnosc do czynno^ci prawnyoh oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,
5) niekaralnosc za przest$pstwo popetnione umyslnie,
6) stan zdrowia pozwalaja.cy na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia,
8) znajomosc zasad wypetniania wniosk6w o doptaty bezpoSrednie, renty strukturalne,
9) znajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywanych czynnosci

2. WYIMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomosc oprogramowania MS Office, bie&ta obsluga komputera i intemetu,
2) zdolnosci analiiyczne,
3) predyspozycje osobowosciowe konieczne: umiej^tnosc pracy w zespole, komunikatywno^c,
kreatywnos6, konsekwentnoSc i obowiqzkowosc przy realizacji zadan,
4) predyspozycje osobowosciowe pozadane: punktualnosc, rzetelno^c, umiejetnosc organizacji pracy,
wysoka kultura osobista,
5) gotowos6 do czestych wyjazdow i podnoszenia swoich kwalifikacji,
6) umiejetnosc wystapien publicznych, prowadzenia spotkan i prezentacji,
7) prawojazdy kat. ,,B".

3. ZAKRES ZADAN WYKONYWANYCH NA STANOWSSKU:
1) prowadzenie spraw zwiazanych z produkcja. roslinna. i zwierzeca, lesnictwem i towiectwem,
2) sporzadzanie decyzji na wycinke drzew i krzewow,
3) ustalanie wysokosci, zasad i trybu wymierzania kar pienieznych za nieprzestrzegarne wymog6w
ochrony srodowiska w zakresie usuwania (wycinki) drzew i krzewow
4) realizaGja zadan z zakresu ochrony zieteni w gminie, w tym prowadzenie zadrzewien na terenie
gminy,
5) realizacja zadan w zakresie ochrony pi-zyrody,

6) prowadzenie ewidencji pomnikow przyrody,
7) przygotowywanie dokumentacji dotyczacej spisu rolnego - aktualizacja dziatek rofnych na terenie
Gminy,
8) opracowywanie dokumentacji dot. powotania komisji w przypadku zaistnienia strat zwiazanych
z wystapieniem klesk zywiotowych, chor6b roslinnych, agrofagow i porazenia roslin przez opryski,
9) realizowanie zadan wtesnych gminy okreslonych w ustawie o ochronie zwierzat, w tym
podejmowanie dziahan na rzecz ochrony zwierzat, wspoMziatenie w tym zakresie z samorzadem
lekarsko - weterynaryjnym, Partstwowa. Inspekcja.Weterynaryjnqoraz instytucjami i organizacjami
spotecznyml, kt6rych statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzat,
10) opracowywanie zezwoieri na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywna, prowadzenie
ewidencji wydanych zezwoleri,
11) realizowanie zadaii okreslonych w ustawie o zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzat, badaniu
zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej w tym:
a) przyjmowanie zawiadomieri o podejrzeniu wystapienia choroby zakaznej u zwierzecia i
niezwtoczne przekazanie infomnacji do wtasciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej,
b)wsp6idziatenie z wtesciwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej przy
wykonywaniu ich zadan,
12)wsp6tdziatenie z Panstwowa Inspekcja. Ochrony Rosfin i Nasiennictwa w zakresie sygnalizacji
wystepowania chor6b i szkodnikow w uprawach i nasadzeniach,
13) informowanie o terminach ochrony chemicznej (przekazywanie komunikatow w teren),
14) prowadzenie obserwacji w terenie i kontrola roslin uprawnych, produktow roslinnych w celu
ustalenia wystepowania organizmow szkodliwych,
15) prowadzenie doradztwa rolniczego na terenie gminy (szkolenia zbiorowe oraz doradztwo
indywidualne) z zakresu:
a) stosowania zabiegow agrotechnicznych,
b) stosowania srodk6w ochrony roslin,
c) wprowadzania nowych odmian roslin i nowych technologii produkcji,
d) mozliwosci ubiegania sie o srodki finansowe na rozw6j gospodarstw rolnych itp.
16)wystawianie zaswiadczeri o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym (na podstawie zeznari swiadkow),
17) prowadzenie akt osiedlenczych,
18) udzielanie wsparcia merytorycznego rolnikom przy wypetnianiu wnioskow o doptaty bezposrednie,
renty strukturalne,
19) udzielanie pomocy merytorycznej rolnikom przy wypelnianiu wnioskow o udzielenie wsparcia
finansowego (ze srodk6w krajowych i unijnych) na rozw6j gospodarstwa rolnego i inne,
20) realizowanie zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w tym:
a) opracowywanie infomnacji dotyczacych realizacji zadari w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
b) utrzymanie, wyposazanie, szkolenie i zapewnienie gotowosci bojowej jednostek ochotniczej
strazy pozarnej,
c) naliczanie ekwiwalentow dia cztonkow ochotniczych strazy pozarnych uczestniczacych w
akcjach ratovi/niczo-gasniczych,

d) wspotdziatanie z komendantem powiatowym Panstwowej Strazy pozamej w zakresie
funkcjonowania na obszarze gminy jednostek dziatejacych w krajowym systemie ratowniczo gasniczym,
e) koordynowanie dziatari ratowniczych na terenie gminy w razie zagrozenia kleska.zywiotowa;
21) prowadzenie kancefarii tajnej,
22) wykonywanie zadan z zakresu obrony cywilnej;
23) koordynowanie przygotowari i realizacja przedsiewziec obrony cywilnej;
24) wspcrfpraca ze statystyka. paristwowa,
25) prowadzenie spraw zwiazanych z melioracjami gminnymi.

4. WARUNK1 PRACY 1 PfcACY:
1) wymiacczasu pracy: pefr>y etat,
2) zatrudnienie na czas okreslony lub nieokreslony,
3) zasady wynagrodzenia - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mimstr6w z dnia 2 sierpnia 2005 r,
w sprawie zasad wynagradzania pracownikow samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin,
starostwach powiatowych i urzedach marszatkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z pozn. zm.).
5. WYMAGANE DOKUIV1ENTY:
1) list motywacyjny,
2) zyciorys - curriculum vitae, z uwzglednieniem doktednego przebiegu kariery zawodowej,
3) kserokopie swiadectw pracy,
4) kserokopie dokumentow potwierdzajqcych vi^/ksztataenie,
5) kserokopie zaswiadczeri o ukonczonych kursach, szkoleniach, przede wszystkim dotyczqcych
funduszy unijnych,
6) oswiadczenie o niekaralnosci,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaja.cego obywatelstwo polskie i ukonczenie osiemnastego roku
zycia,
8) kwestionariusz osobowy dia osoby ubiegajapej si? o zatrudnienie,
9) inne dodatkowe dokumenty uznane za wazne przez kandydata zainteresowanego praca.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac osobiscie w siedzibie Urzedu Gminy Jordanow 6la.ski
(pok. Mr 7) lub poczta.- listem poleconym na adres urze'du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko
inspektora ds. rolnictwa, obrony cywilnej i oclhrony przeciwpozarowej w Urzedzie Gnniiny Jordanow
Sl^ski", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 pazdziemika 2008 r.
W przypadku przestenia dokument6w listem poleconym o ztozeniu ich w terminie decyduje data wplywu
do Urzedu, a nie stempta pocztowego.
Dokumenty, ktore wptynqdo urzedu po wyzej okreslonym terminie nie bedq rozpatrifwane.

Do wymaganych dokument6w aplikacyjnych nalezy dotaczyc oswiadczenie tresci;

,Wyrazam zgod^ na przetv/arzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dia potrzeb niezb^dnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.) oraz ustewq z dnia 22 marca 1990 r, o pracownikach samorzadowych (t. j. - D
U. z2001 r. Nr 142, poz. 1593 zpozn. zm.)."

Inn® mformaqe:
Lista osob, kt6re spelnity wymagania formaine okresione w ogtoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych
do dalszego postepowania, zostanie ogtoszona w Biuletynie Informacj! Publicznej Urzedu Gminy
Jordanow Slaski \ivww.bip.jordanows!aski.pl oraz umieszczona na tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy.
Kandydat wytoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiazany jest przedtezyc
zaswiadczenie o niekaralnosci i zaswiadczenie o wstepnych badaniach lekarskich.

