Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora do spraw rolnictwa i
urządzeń wodnych w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie
Miasta Legnicy.
Nazwa i adres organizatora naboru: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, Plac
Słowiański 8
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1. Wymagania niezbędne:
1/ wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2014, poz. 1202),
2/ wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
o kierunku ochrona środowiska.
2. Wymagania dodatkowe:
1/ roczny staż pracy w administracji publicznej,
2/ znajomość przepisów prawnych: w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego,
ochrony gruntów rolnych i leśnych, udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie, w zakresie postępowania administracyjnego, przepisów dotyczących
finansów publicznych, przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych i
pomocy publicznej,
3/ samodzielność, umiejętność organizacji warsztatu pracy, umiejętność współpracy i
budowy relacji z klientami, zdolności interpersonalne,
4/ bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstów,
5/ znajomość programów z zakresu obsługi ewidencji gruntów i budynków.
II. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy,
5/ kserokopię dowodu osobistego,
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego
Rejestru Karnego),
9/ kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.
2 ustawy o pracownikach samorządowych – zobowiązani są do złożenia wraz z
dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
III. Zakres zadań na stanowisku podinspektora do spraw rolnictwa i urządzeń wodnych
w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Legnicy.
1/ nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowych w celu zachowania ich funkcji,
2/ prowadzenie postępowań w zakresie opracowywania dokumentacji na prowadzenie prac
związanych z budową i utrzymaniem tych urządzeń,
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prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawcy na realizację zadań
związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych i melioracji szczegółowej, koordynowanie
wykonywanych robót i uczestnictwo w odbiorach,
przygotowanie projektów umów w zakresie utrzymania urządzeń melioracji
szczegółowej oraz nadzór nad ich realizacją,
przygotowanie projektów umów w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych
powierzonych gminie na podstawie odrębnych decyzji wodnoprawnych oraz nadzór nad
ich realizacją,
opiniowanie projektów zagospodarowania czasowego oraz udostępniania na cele
inwestycyjne nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
będącymi:
a) urządzeniami wodnymi,
b) gruntami rolnymi i leśnymi drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych,
realizacja zadań z zakresu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
realizacja zadań z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt,
prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zjawisk
klęskowych w rolnictwie,
współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
realizacja zadań z zakresu przepisów ustawy o izbach rolniczych,
prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa,
realizacja zadań dot. zwierząt gospodarskich z zakresu przepisów ustawy o ochronie
zwierząt,
wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
realizacja zadań z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora do spraw rolnictwa i urządzeń
wodnych w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta
Legnicy.
1/ stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu przy pl. Słowiańskim 8 na III piętrze,
budynek jest wyposażony w windę,
2/ praca będzie się wymagała przemieszczania się po terenie miasta w celu dokonywania
wizji i oględzin w terenie,
3/ praca wykonywana w warunkach biurowych z wykorzystaniem komputera i innych
urządzeń biurowych,
4/ praca jednozmianowa,
5/ oświetlenie naturalne i sztuczne.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legnicy, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
za marzec 2016 roku wynosi powyżej 6%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko
podinspektora do spraw rolnictwa i urządzeń wodnych” do dnia 19 kwietnia 2016 r. w
kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach
od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

