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OR.2110.3.2018
OGLOSZENIE
Burmistrz Miasta Darlowo
oglasza nab6r kandydat6w na wolne stanowisko ds. gospodarki wodnej w Urzydzie Miejskim
w Darlowie, 76-150 Darlowo , Plac Tadeusza Kosciuszki 9.
1. Wymagania niezbydne:
a) okreSlone przepisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorzCj.dowych (Dz. U.08 Nr 223, poz. 1458),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia pubJicznego Jub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania
z pelni praw publicznych,
d) wyksztalcenie wyzsze, z zakresu melioracji wodnej ,
e) co najmniej 5 letni staz pracy w administracji publicznej ,
f) znajomosc ustaw:
- Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 z dn. 2017.08.23)
- Zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w
(Dz. U. 2017.328 t.j. z dn. 2017.02.23)
2 . Wymagania dodatkowe:
a) znajomosc ustaw:
- Kodeks postypowania administracyjnego,
- Kodeks cywilny,
- 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3. Zakres zadan wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje miydzy innymi:
a) nadz6r nad wykonywaniem, utrzymaniem oraz eksploatacjCj. urzCj.dzen melioracyjnych,
bydCj.cych wlasnosci q Gminy Miejskiej Darlowo, sluzCj.cych do:
- prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych,
- ochrony przed powodziCj.,
- utrzymywania w6d,
b) prowadzenie spraw z zakresu:
- zapewnienia wody dla ludnosci , w tym uzdatniania i dostarczania wody (zdroje
uliczne),
- wykorzystywania wody do ce16w przeciwpozarowych,
odprowadzania w6d z powierzchni utwardzonych na terenie Miasta
(kanalizacja deszczowa, separatory, itp.),
- naruszenia stosunk6w wodnych przez wlasciciela nieruchomosci sCj.siedniej ,
- opiniowania plan6w budowy, modemizacji i remont6w urzCj.dzeil komunalnych
zaopatrujCj.cych ludnosc w wody i odprowadzajCj.cych scieki komunalne oraz
wody opadowe,
- prawidlowego funkcjonowania gospodarki wodno sciekowej,
c) koordynowanie prac nad ustalaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i
zbiorowe odprowadzanie sciek6w,
d) prowadzenie postypowan administracyjnych zwiCj.zanych z oplatami za uslugi wodne
w oparciu 0 ustawy Prawo wodne.
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy 'dla cel6w rekrutacji ,
b) podpisany list motywacyjny,

c) kserokopie odpisu dyplomu, swiadectw lub innych dokument6w potwierdzajCj.cych
posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie swiadectw pracy,
e) podpisane oswiadczenie kandydata, ze posiada peinCj. zdolnosc do czynnosci prawnych
i 0 korzystaniu z pe1ni praw publicznych,
f) podpisane oswiadczenie 0 niekaralnosci za przestypstwo popeinione umyslnie,
g) podpisane oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji.
5. lone informacje:
W miesiCj.cu poprzedzajCj.cym daty upublicznienia ogloszenia ww. konkursu, wskainik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Miejskim w Darlowie, w rozumieniu
przeplsow 0 rehabilitacji zawodowej
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepe1nosprawnych, wynosil ponizej 6%.

Oferty wraz z dokumentami naleZy skladac:
w zamkniytej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym

osoby

skladaj~cej

ofert~

z

adnotacj~:

"Nab6r Nr OR.2110.3.2018 na stanowisko

urz~dnicze ds. gospodarki wodnej" w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Miejskiego
w Darlowie, PI. T. Kosciuszki 9 w poniedzialek, wtorek, sroda w godzinach od 7.00 do 15.00,
w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00, w piCj.tek w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na
adres Urzydu Miejskiego w Darlowie, 76-150 Darlowo, Pl. T . Kosciuszki 9,

w terminie do dnia 22 lutego 2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostanCj. poinformowani

0

terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, kt6re wplynCj. do urzydu po wyzej okreslonym terminie nie bydCj. rozpatrywane.

Darlowo, dnia 12 lutego 2018 r.

