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）C �n劉mniej5－letnistazPraCy； 

）p 5）br u �hazdolnoSedoczymoScIPraWnyChikorzystaniazpehiprawpublicznych； Skazaniaprawomocnymwyrokiems往duzaprzestepstwoumyslne，PrZeStePStWO ySlneSciganezoskarZeniapublicznegolubumySheprzestepswoskarbowe・ 
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III． �Obo �iaz憾： 

1）p 　p �estrzeganieprawa⊃Wtymregula血n6wobowiaZt南cychwUrzedzieMiast。。raZ epIS6wzawartychwaktachprawawewnetrznego； 

）　konywaniezadi血sumiennie・SPralmie，bezstromieizgodniezprzepisami； 

6）zahowaniesiezgodnoSciawmi蛮cupracyipozanh； 

）s　epodnoszenieumiC涙hoSciikwa臆ka前zawodowych； 
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謂 W 12）za ko CZ 13）do S甲n pr �konywaniezadahzzahesuko血Olizarz担czかprzeprowadzanieudokumentowan句am址zy ykawystep的aCegOWZah・eSiedziaianiaWydziahl； rowaniepracaWydziaIu，PrOgr’mOWanieJegOdzia鳳noSciorazzapewnieniezgodnej brawem，terminowもSPraWm5日e蝕ywneirealizamz。dahmleZa。y。hd。Wk，S。iw。S。i ebzonymiSekretarzemMiasta； 



apewnienie prawidtowej obshlgiinteresantdw windywidualnych sprawach z zakresu

dministraqipublicznejnaleZacychdowねSciwoSciWydziah；

ieZacemonitorowanieizapoznawaniepracownikdwzaktualnieobowiazl埋Cymiaktamiprawa

razichzmiana，WtymOrganizaqaszkolehwewnetrznychorazwnioskowaniedoSekretarza

iastawsprawiekierowaniapracownik6wnaszkoleniazgodniezpotrzebamiWydzia如；

rowadzenie bie砕Cej dokumentaqll ZWlaZang Z PraCa Wydzialu zgodnie zinstrukcja

ancelamna言ednolitymrzeczowymwykazem aktiinstrukql arChiwalna OraZ nadz6rnad

rzygotowywaniemlPrZekazywaniemaktWydziahldoarchiwumzakladowego；

baZoS60POWierzonemienieUrzedu；

kladanie wnioskdw dotycz魯CyCh aktualizaqii Regulaminu OrganizacyJnegO Urzedu

ekretarzowiMiasta；

pracowywaniewnioskdwdoprcjektubudZetumiastaorazprqjekt6W龍nansowychwczeSci
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rzygotowywani㊧prqield6w zarzadzeh Bumistrza，uChwai Rady orazimych opracowah

oszonych pod obrady Rady oraz jei Komii畠w zakresie nale担Cym do wIaSciwoSci

czest血ctwowpracachRadyMiastaorazjeiKomiiIiwzakresierealizowanychzadah，ZgOdnle

dyspozyqiaBurmistrza；

SPbtpracazBiuremZarz軸zaniaKryzysowego，SprawObromych wzakresierealizacjiz．．

bromych，W tym realizacji zadah wynika南cych z Planu Operacyinego Funkqionowania

iasta，ZadahochronyludnoSciiobronycywilneiorazzarzadzaniakryzysowego；

spdbracazBimemZam6wiehPublicznychwzahesieprzygotowaniadokumentadi
wniosk6W o zambwieniapubliczne zuwzglednieniem zasad okre乱Onychwregulaminach

ewnetrznychUrzedu；

konywanieimychzadahzupowaznienialubnapolecenieBumistrzaorazwynikajをCyCh

przepISOWPraWaPOZOStaJaCyChwzakresiew挑ciwoSciWydziahl・

adto，WSzCzegelnoSci：

00rdynacJainadzdrdzialalnoあiwzakresie；

1）oczyszczaniaiodSniezaniaMiasta；

）zaopatrzeniaMiastawwodeiodprowadzanieSciekdw；

）gospodarkiodpadami；

）sprawnoScikanalizaqiideszczowもisanitarnei；

）gospodarkilokalamimieszkalnymiiuzytkowymi．

adzdrnadrealizaqazadah zwlaZanyChzfunkQionowaniemtargowiskamieiskiego，Wtym

rzygotowaniemprqiektdwuchwa王wsprawieWSOkoScidziemychstawekophtytargc（

01niehi ulg oraz sposobu poboru td opZaty oraz okreSlanieinkasent6wi WySOkoSti

WynagrOdzeniazainkaso．

adzdr nad konserwa胡i bie牽Cym utrZymaniem zieleni miejskid，W Parku Mieiskim

izabiegamipielegnacyjnymizgodniezzaleceniamiWqiewddzldegoKonserwatoraZab車k6W，

Koordynaqa spraw zwlaZanyCh z pozyskiwaniem Srodk6W五nansowych WqiewbdzklegO

FunduszuOcmonySrodowiskanazadaniaekologlCZne．　　　　　　　　　　l

Nadzernadutrzymaniezdrc直wulicznych，Studzienpublicznych，Ciek6wwodnychiszaletdw

mi匂skich．

Nadzdrnadutrzymywaniemrowdwburzowychmiasta．

NadzdrnadfunkQjonowaniemschroniskadlazwierz却WNowodworze．

Wydawaniezezwolehna：

1）oprdznianiezbiornikdwbezo〔胡ywowychitransportunleCZyStOSciciek量ych；

2）oc五〇neprzedbezdomnymizwierzetami；

3）proyadzenieschroniskdlabezdomnirChzwierz初atakZegrzebowiskispalamizwねk

ZWlerZeCyChiichczeScl；

4）l血zymywaniepsdwrasuznawanychzaagresywne．



nadprowadzeniemsprawzwlaZmyChzprzygotowaniemirealizacja，，Programuopiekl
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橿麗　護鶉議護
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Zaq直
人dynowaniesprawzwiaZanyChzopiniowaniemprzebiegudr6gpowiatowych．

rdynowaniesprawzwlaZanyChzzaliczaniemdrdgdokategoriidrdggmimychMiasta．

Z6rnadbudow脅lrOZbudowazatokpostqjowych．

ZdrikoordynaqarozkladdwjazdydlaprzewoZnikbwwykom南cychzarobkowyprzewOz
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OWymnaterenieMiasta．
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orzeniewarunk6wniezbednychdoochronySrodowiskaprzedodpadami．

rdawaniedecyzIluWanlhkowa血grodowiskovych・

racowywaniegmimegoprogramuochronySrodowiska・

OrdynowaniesprawwzakresieopiniowaniawqJeWddzkichplan6wgospodarkiodpadami．
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〕eWnieniewarunkdwniezbednychdoochronySrodowiskaprzedodpadami．

TdawaniezezwolehnaoprdZnianiazbiomik6wbezodptywowychitransportunieczystoSci

klychnaterenieMiasta・

ntroladzialalnoSciprzedsiebiorcdwgwiadczacychus壬uglWZakresieoprdznianiazbiomikdw
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39．Nadzdrnadprowadzeniemdokumenta壇isprawozdawczogcidotyczaceiochronySrodowiska・

dawanie oplnii w sprawie programu gospodarki odpadam niebezpleCZnymiiinnyml

niebezpleCZne・

OdeimowaniedziatahwprzypadkuzagrozeniaSrodowiska・
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adz6rnadby壬ymiskねdowiskamiodpaddw・



5． �adzGrnadprawidZowymnaliczaniemopZatzagospodarczekorzystaniezeSrodowiska 

zakresieSciekewnieczyszczonychodprowadzanychdokanaliza華deszczowg・ 

6． �pracowywanieinfOmaqlOrOdz褒iu，iloSciimlqSCaChwystepowaniasubstanqistwarzaJaCyCh 

S 7． 8． 9． 0． 1． 52． �牢CZegblnezagroZeniedlaSrodowiska・ pos6bwykonaniadecy却・ adz6rnadrealizaqjaushlguSuWaniaodpaddwkomunalnych・ adzdrnadrealizaq魯Caねkszta抽信Zagadniehzwl魯ZanyChzrealiza明uChwa壬yRadywsprawie rowadzeniaopZatzaparkowaniepqjazddwsamochodowychnadrogachMiastaiustaklnia posobuichpobieraniaorazokreSlaniaWSOko誼stawekiop比 ontrolastanuin宜astruktlHyOraZStanuCZyStOSciiporzadkunatereniemiasta・ iadzbrnad晶nkQionowaniemmonitormguwIZy担egOWmieScie・ 

工V． �Up �aWnlcnla： 

l） �監護親嵩詩誌露盤嵩慧盗塁窪謹諾S詰慈善霧詳「 

） �owねSciwoSciWydziahl； rzetwar乙aniedanychosobowychwzakresiewkonywanychobowiazkdwsh〕去bowych・ 

Uzgodni AmaBi Zatwier Janusz ��∴∴一一一一∴∴∴「∴∴：イ 
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KA Za ��TAWMAGANSTANOWISKOVVYCH 

tepcaNaczelnikaWydzia霊uInfrastrukturyMiejskiej 

加重 ��inazwisko：Rados霊awStepihs薗 

i． �Wymag 1．Wy …霊鴬 4．Pel 5．Br Sci 6．Zn Ob 7．Zn u 8．Zn 9、Zn �ania： 鳥諸悪嵩岬etnista雪 籠叢盤端紫鵠擢psr。umySlne ianeZOSkarzeniapubiicznegoiubumySlneprZeStePStWOSkarbowe jomoSeobowiazuJaCyChprZePisewnazaJmOWanymStanOWiskuwzakresiep°WierZOnyCh Wiazkew jomoSeobs血gikomputeraioprOgramOWaniadopuszczonegodouZytkuzeszczegdlnym glednieniemznaJOmOScijednegozedytorewtekstu：WORD．WORKS，StarO冊ce jomoSeformuiarzyobowiaZuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku JOmOSeprowadzeniaodpowiednieJdokumentacJlnaZaJmOWanymStanOWisku 

日， �Umieje �noSciizdolnoSci： 

1．U �iejetnOSClnterPretaqiiStOSOWaniaprzepisbwprawnychnazaJmOWanymStanOWisku 

2．∪ �iejetnoSeScisはgoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyjetyChprocedur 

3．Op �ratywnoS（iwdziaはniunazaJmOWanymStanOWisku 

4．Pr �CyZyjnoSCwpIZekazywaniuinformaqi 

5．0d �OWiedziainoSe，SyStematyCZnOSC．rzeteinoSe一〇bowiazkowoSe－term活owoS57dyskreqa 

6．UiejetnoSewspGIpracy，komunikatywnoSe 

7．Zn �」OmOSeobowiazuJaCyChprzepiSOwnazaJmOWanymStanOWiskuwzakresiepowierzonych 

Ob �Wiazkdw 

8．Zn �jomoSeobs山gikomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouZytkuzeszczegelnym 

u �giednieniemznajomoScijednegozedytorbwtekstu：WORD．WORKS－StarO冊ce 

9．Zn �JOmOSeformularzyobowiaZuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku 

10．Zn �jomoS（うPrOWadzeniaodpo面edniejdokumentaqilaZaJmOWanymStanOWisku 

11．Pr �ygotowaniaprqiektbwzarzadzehBurmistrza，uChwaIRadyorazinnychopracowahwnoszonych 

PO �ObradyRadyorazjeJKomisJiWZakresienaieZaCymdowlaSciwoSciWydzia山． 

12．Uc �estnictwowpracachRadyMiastaorazjejKomisJIWZakresierealizowanychzadah，ZgOdniez 

dy �POZyC唱Burmistrza 

13．W 　Za �PdlpracazBiuremZamdwiehPubiicznychwzakresieprzygotowaniadokumentaqilWnioskbwo 

dwieniapubIicznezuwzgIednieniemzasadokreSlonychwregulaminachwewnetrznychUrZedu 

川． �Obowi �Zki： irZeStrZeganieprawa・WtymreguiamindwobowiazujacychwUrzedzieMiastaorazprzepiseW awartychwaktachprawawewnetrznego 

1） …再 出 吊 
ykonywaniezadahUrzedusumiennie，SPraWnieibezstronnie，ZgOdniezprZePiSami ifomowanieorganbw言nstytucjiiosdbfizyeznychor平udostepnlaniedokumentbwznajdujacych leWPOSiadamuUrzedu－jeZeliprawotegonieZabrania； achowanietajemniCyuStaWOWOChrOnioneJ， 韓嵩霊謹書結nfomadIOktdrychmowawustawiezdnia5sierpnia2010「・0 1rZeStrZeganiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych，Okterychmowaw StaWiezdnia29sierpnla1997r．00ChrOniedanychosobowych． ykonywaniezadahzzakresukontrOiizarzadczeJZgOdnIeZObowiazujacymiprzepisamiPraWa r2eStrZeganieprzepiSeWbhpip．poZ． iaChowanieuprzeJmOScii∴ZycziiwoSciwkontakciezezwierzchnikami－POdwladnym主 SPOJpracownikamiorazwkontaktachzobywatelami 

10） �iaChowaniesieZgOdnoSciawmiejSCuPraCylPOZanim 

Ponad �OWSZCZegeinoSci： 

1．Nad �driprowadzeniesprawdotyczacychdreggminnychMiastaLubahdwwzakresie： 

a） �PraCOWyWaniaprojektewpIanbwrozwoJuSiecidrogoweJOraZbieZaCePrZekazywanie 

iinformowanleOtVChpianachdowlaSciwvchkomerekorqanizacvinvchodpowiedziainvchza 



i porza。zaniamie」SCOWyChplandwzagospodarOWaniaprzestrzenneg〇一 

b） ��pracowywaniaprqjektbwpianOwfinansowaniabudowy，PrZebudowy了emOntu， 

C） d） ��臨認諾謹話嵩書誌n，。．Sk．。．，U，Za。zeh 
音 �abezpiecza」aCyChruch而nychurzadzehzwiazanychzdroga， 

e） �eaRzaq－ZadahwzakresieinZynieriiruchu， 

f）　rzygotoWaniainfrastrukturydrogoweJdiapotrzebobrOnnyChorazwykonywanielnnyChzadahna 

zeczobro…OScikraju， 

g） �00rdynaqirobdtwpasiedrogowym・ 

h）rowadzeniaewidencjidrOg，Obiektewmostowych，tuneii，PrZePuSteWOraZudostepnienieichna 
”adanieuprawmonymorganomi 

i）　PorzadzaniainformacjiodrogachpubIicznychorazprZekazywanieGenerainemuDyrektorowi 

regKra」OWyChiAutostrad， 

j）　rzeprowadzaniaokresowejkontr01istanudrbgidrOgOWyChobiektewinZynierSkichiZe 

k） �zczegoInymuwzglednieniemichwptywunastanbezpieCZehstwaruchudrOgOWegO， ykonywaniarobetinterwency川yCh・rObOtutrzymaniowychizabezpieCZaJaCyChi 

I） �przeciwdziaianianiszczeniudregprzez博huZytkownikdwl 

m） �przeciwdziaねnianieko－ZyStnymPrZeObraZeniomS「odowiskamogacympowstaeiubpowstaJaCym 

wnastepstwiebudowyiubutrzymaniad「6g） 

n） �wprowadzeniaogranicze帥ubzamykaniedregidrOgOWyChobiekteWinZynierskichdiaruchuoraz 

wyznaczanieobjazdbwdrOgamirdZnejkategorii，gdywystepujebezp05redniezagroZenle 

bezpIeCZehstwaosbblubmienia一 

○） �dokonywaniaokresowychp。miar6wruchudrogowego・ 

2．NazdIつprowadzeniesprawzwiazanychzza同czeniemdr0gidokategoriidreggminnychMiasta 

Lubrtowa， 

ーan 3．Na 4．Na 5．Na 6．Na ZatWi 7．Na �iizapotrzebwzakresierozwqIuSiecidrogoweImiasta z6日PrOWadzeniesprawzwIaZanyChzopIniowaniemprZebiegudregpowiatowych・ zbridokonywaniaodbiorurobOtr zbrizapewnienieinspektoranadzorunadrobotami zOriopracowywanieprqlekteworganizaqIruChunadrogachiprzekazywanieichdo rdzeniaprzezorganzarZadzajacyTuchem， zornadpracamiwykonywanymIPrZeZOSObyzatrudnionewramachrobdtpubiicznychlub 

inerwencyJnyChprzyutrZymaniudrdg，Wtym： 

a） �iOkreSieniezadahdoreaIizacJi， 

b） �zakupywyposaZenIainarzedzipracy， 

C） �rozliczeniewykonywanychrObOt， 

8．Na �zdrIOrganizowanieakcIiz血owegoutrZymaniadregwtym： 

a） �klasy諏aciadregpodwzgiedemkatego捕ichzimowegoutrzymanial 

b） �ziecenieWkonawcyokreSIonegorOdzaJurObbtw「amachakcIizimowegoutrzymaniadrOg， 

C） �OPjazduiicdeCkreSlenlaZakresuprac， 

d） �POtWierdzenieprZePrOWadzeniaakcji， 

9．NaiZeriPrOWadzeniesprawzwiazanychzesprzedaZamateriaieWrOZbierkowych・ 

10．N 11．N 12．N 13．N �dzbridokonywaniaokresowychpomiarbwruchudrogowego dzeriPrOWadzeniesprawzwiaZanyChzutrzymaniemkanaiizaqlburZOWeJnatereniemlaSta dzeriumieszczanieorazutrZymyWanietabiicznazwam川IicIPlacewwmieScie dzernadfunkqonowaniemstrefypねtnegoparkowaniai 

14．N �dzemadoSwietIeniemdrdgiplacewwmieScie・ 

15．N �dzernadwydawaniemzezw01ehna10kaIizaqeurzadzehobcychwpasiedrogowym 

16．N �dzernadwydawanlemZeZWOiehnazajeciePaSadrogowego 

17．Z �stepowanienaczeInikawydzialuwtrakcieJe90nieobecnoSci 

iV． �Upra �inlenia：、，薫幸一 

∴∴∴守：了「 

Zatwierd ��l′二・／ 証． 

P （ ��＼二二二J∴∴ tMeldzenieprzepracownikanakopiiodbioruoryg所a缶∴聖聖霊書聖泣言鄭記 ／asnoreCZnypOdPisplaCOWnikaidata） 

（dataipoqpiS） 



KA Sia ���TAWMAGANSTANOWISKOWYCH 

OWisko：inspektor 

Hnie ���inazwisko： 

1．Wymag 1．Wy 2．Do 3．Ob 4．Pe1 5．Br um 6．Zn Ob 7．Zn ���SineSciganezoskarzeniapubiicznegClubumySIneprZeStePStWOSkarbowe jomoSCebowiazujacychprzepisewnazaJmOWanymStanOWiskuwzakreslePOWIerZOnyCh Wiazkew jomoSeobslugikomputeraioprogramowanladopuszczonegodouZytkuzeszczegblnym 

uW �giednieniemznaJOmOSciJednegozedytorewtekstu：WORD，WORKS，StarOfflCe 

8．Zn �jomoSeformuIarzyobowiazujacychnazajmowanymstanowisku 

9．ZnjomoSCprOWadzeniaodpowiedniejdokumentaqInaZaJmOWanymStanOWisku 

（ （ ノ 年 式、 �踊， �謂 6．UH 7，Zn °b 8．Zn u 9．Zn �tnoSciizdolnoSci： iejetnOSeinterpretac申StOSCWaniaprzepisewprawnychnazajmowanymstanowsku iejetnoSCScisねgoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyjetychprocedur eratywnoSewdziaねniunazaJmOWanymStanOWisku CyZyjnoSewprZekazywaniu活formaqi POWiedzialnoSeiSyStematyCZnOSe．rzeteinoSe，ObowiaZkowoSc，terminowoSeidyskreqa 

JOmOSeformularzyobowiazuJaCychnazaJmOWanymStanOWisku 
10．Zn �jOmOSeprowadzenIaOdpowiedniejdokumentaqmaZaJmOWanymStanOWisku 

間， �Obowi �zki： 

1） �rZeStrZegame　PraWa，W　tym　reguiaminbw　obowiaZuJaCyCh　w　Urzedzie　Miasta　oraz 

漢　・ �rZePISbwzawartychwaktachprawawewnetrZnegO 
2） �ykonywaniezadahUrzedusumiennie，SPraWnieibezstrOnnie，ZgOdniezprzepisami 

吊 Ponad 1．PrO urZ ーrO ーpr 2．PrO �formowanieorganbw．instytucJiiosbbfizycznychorazudostepnianiedokumentdw inaJdujacychsieWPOSiadaniuUrzedu，jeZeiiprawotego面ezabrania； achowanietajemnicyustawowochronioneJ； rzestrzeganiezasadochronyinformaqiOkterychmowawustawiezdnia5sierpnIa2010r． OChrOnieinformaqlniejawnych， rZeStrZeganiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych．0ktbrychmowa ustawiezdnia29sierpnia1997「．00Chroniedanychosobowych． ykonywaniezadahzzakresukontr01izarzadczeJZgOdniezobowiazujacymiprzepisami raWa rzestrZeganieprzepISOwbhpip．poZ． achowanieuprze」mOSciiZycziiwoSciwkontakciezezwierzchnikami，POdwぬdnymi， SPe†pracownikamiorazwkontaktachzobywatelami 

ーrO �PatryWaniewplywaJaCyChwnioskと）W 

ーSP �awdzaniezgodnoScipodanychwewnioskudanychdostanurzeczywistego（POWierzchnia 

Za �Ciapasa，Okreszaiecia，POWierzchniarzutupoziomeqoumieszczanvchurzadzeh） 



苦 言 a） b） C） d） 5．Ko CZy a） b） 6，PrO a） b） C） d） 7．Ko 8．Pr0 両eob �i ygotowanieprojektudecyzJl ekazanieiodbibrpasadrogowego iWadzeniesprawzwIaZanyChznieiegahymzajeciempasadrogowego iiczaniaopはtykameJZanieiegalnezaJeCiePaSadrogowego ygotowanieprqektudecyzJma”czajaCe」OPねtekarna kanieoprzywrOceniupasadrogowegodostanupop「zedniego， troiastanuinfrastrukturywmieScie： kontrOIastanunawierzchnijezdnl，Chodnikdw kontrOiasta…OZnakowaniasta7eJOrganizaqiruChu kontr0lastanuoznakowaniapracprowadzonychwpasiedrogowymdregpublicznych MiastaLubartew trOiastanuczystoSciiporzadkunatereniemiastawoparc血oustaweoutrzymaniu toSciiPOrZadkuwmieSciewtym： kontrOlarealizacJiReguiaminuutrzymaniaczystoSciiPOrZadkunaterenieGminyMiasta LubartOwwzakresienleobjetymreguIaminemutrzymaniaczystoSciiporzadkunaterenie ZwiazkuKomunalnegoGminZiemiLubartowskbJ kontroiaobowiazkewwねScicielInieruchomoSciiichegzekucJaadm面stracyina adzenIeSPraWZWiaZanyChzutrzymaniemma句arChitekturywmieSci： Wiatyprzystankowe ：∵：∴∴∵∴∴∴ CnO＄cipracownikads・ZarZadzaniaStrefaPはtnegoParkowanIa： 

a） �PemlenlefunkcjikontroieraSPP 

b） �kontrOiauiszczaniajednorazowychopねtparkingowych，OPlatabonarnentewych 

C） �kontrOlauprawniehosebiinstytuqiZWO面0nyChzopぬtzaparkowanie， 

d） �WyStaWianiezawiadomiehdozapねtyoplatydodatkowq 

e） �Wydawaniezaoplatakartoplatabonamentowych， 

0 �rOZPatryWaniewniesionychreklamacJiztytuIuopIatdodatkowych， 

g） �PrOWadzeniereleStruWyStaWionychzawiadomiehdozapはtyopねtdodatkowych， 

h） �POZySkiwaniedanychowkaScicieiupoJaZdu－ktdremuzostaはwystawionaop胤adodatkowa 

i） �reaIizowanieInstrukcJidokumentowaniazdarzehwSPP 

j） �korlt「Clauiszczeniaoptatdodatkowych， 

k） �PrZekazywaniesprawdoWydziaIuFinansowegowprzypadkubrakuuiszczeniaoplaty 

dodatkoweJ， 

i） �OPrOZnianieskarbcewparkometrewIP「ZekazywaniepobranychopIatparkingowychdo 

Wydzia4uFinansowego 

iV． pi �Upra 銅l／ �nIenia： （∴∴∴｛ 

1　　　　、1＿－＿←1 

へr＿∴虫 �� 
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Po （W ��＼∴∴∴」 

、、・、＿　　　J 
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KA St ��TAWYMAGANSTANOWtSKOWCH 

nowiskoJSPeCjalista 

Dni ��inazw出ko：i 

！， �Wyma �ania： 

「∴∴「∴∴∴∴∴∴ 5・BrkskazaniaprawomocnymwyrokiemsaduzaprzestepstwoumysIne，PrZeStePStWO umSlneSciganezoskarZeniapubiicznegoiubumySlneprzestepstwoskarbowe 6・ZnjomoSeobowiazujacychprzepisdwnazajmowanymstanowjskuwzakresiepowierzonych Obwiazkew 7・ZnjomoSeobshglkomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouzytkuzeszczeg帥ym uwgiednieniemznaJOmOScijednegozedytordwtekstu：WORD，WORKS，StarO冊ce 8・ZnjomoSeformuiarzyobowiaZuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku 9iZnjomoSeprowadzeniaodpowiednieJdokumentacJinaZaJmOWanymStanOWisku 

iき． �Umieje �tnoSciizdoinoSci： 

1・UiejetnoSCinterpretaqlistosowaniaprzepisbwprawnychnazaJmOWanymStanOWisku 

2・UiejetnoSCScisbgoprzestrzeg叩aorazadekwatnegostosowaniaprzyietyChprocedur 3・OpratywnoSewdziaねniunaZaJmOWanymStanOWisku 

4・PrcyzyjnoSCwprzekazywaniuinformacJI 

5．0d 6．U �OWiedzialnoSe・SyStematyCZnOSe・rZetelnoSe）ObowiazkowoSe・terminowoSe．dyskreqa i∈尭tnoSewspdipracy，komunikatywnoSe 

7．Zn 　Ob �jomoSeobowiazujacychprzepisewnazajmowanymstanowiskuwzakresiepowierzonych Wiazkdw 

8．Zn 　uW �j°mOSeobslugikomputeraioprogramowaniadopuszczonegodouZytkuzeszczegelnym glednieniemznaJOmOScijednegozedytordwtekstu：WORD，WORKSStarOffICe 

9．Zn �」OmOSeformularzyobowlaZuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku 

10．Zn �JOmOSeprowadzeniaodpowiednie」dokumentaqlnaZaimOWanymStanOWisku 

間． �Obowi �dzki： ZeStrZeganieprawaiWtymreguiamindwobowlaZuJaCyChwUrzedzieMiastaoraz ZePISeWZaWahychwaktachprawawewnetrznego 

1）P 　P 

2） 3）in Z 4）Z 5）P 0 6）P W 7） 8）罰 9）Z W 10）Z Ponadt 1．Prow a） b） C） d） e） �ykonywaniezadahUrzedusumiennieiSPraWnieibezstronnielZgOdniezprzepiSami OmOWanieorgandw言nstytuqIiosbbdzycznychorazudostepnianLedokumentew aJdujacychsiewposiadaniuUrzeduijeZeliprawotegoniezabrania； ChowanietaJemniCyuStaWOWOChronionej； ZeStrZeganiezasadochronyinformaqioktdrychmowawustawjezdnia5sierpnia2010「． OChrOnieinformaqInleiaWnyCh． 

estrzeganiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych，Oktdrychmowa uStaWiezdnla29sierpnは1997r・00Chroniedanychosobowych． ykonywaniezada面ZZakresukontrClizarzadczejZgOdniezobowiazu」aCymlPrZePiSami 「aWa eInieniefunkqikontroIeraSPP OntrOiauiszczaniajednorazowychoptatparkingowych，OPktabonamentowych OntrOlauprawniehosbb両stytuclizwo面onychzopはtzaparkowanie， StaWiamewezwahdozapIatyopねtydodatkoweJ ydawanieZaOPJatakartopkatabonamentowych． 

D　r ● �ZPatryWaniewniesionychrekIamaqiztytuIuopIatdodatkowych． rOWadzeniereiestruwvstawjonvchzawiadomiehdozaIatoktdodatkowch 



POZySkiwaniedanychowLaScicleiupo」aZdu， ktbremuzostaLawystawiOnaOP撮adodatkowa

realIZOWanieinstrukqidokumentowaniaZdarzehwSPP

kontroiauiSZCZeniaopIatdodatkowych，

PrZekazyw叩IeSPraWdoWydzlaluFinanSOWegOWPrZyPadkubrakuu－SZCZeniaOPhty

dodatkowej一

〇PrdznianieSkarbcOwparkometrbwiprzekazywanlePObranychoplatparkingOWyChdo

WydzlaluFlnanSOWegO，

bieZ皐CaObsIugatechmcznaparkometreW，

acaobslugaeksploatacyJnaSamOChoduosobowegoOpeiVectraobqmujaCamledzyinnymi
〕nyWanieprzegIadbwreJeStraCyJnyChiubezpleCZehkomun－kacyJnyCh，dban－eObieZacystan

niCZnyPOJaZduIJeg00dstawianiedonapraw

IadzenieSPraWZWiaZanyChznadzoremnadmonitorlngiemW－ZyJnymWmieScie

utrzymanieSPraWnOSciurZadzeh

biezacanaprawa

rOZbudowamonltOringu

WSPGJpracazKPPwLubartowleWZakreslemOnItOrlngu
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K ���RTAWYMAGANSTANOWmSKOVWCH 

St ���nowisko：inspektor 

Lni ���inazwisko：1 

（二 （ ∴ �1． �Wym �gania： 

1・W �yksztarceniewyZszemagisterskie 

2．D �OSwiadczeniezawodowe－COnaJmniej3ietnistaZPraCy 

3． �bywateistwopClskie 

4．P �hazdoinoSedoczynnoScIPraWnyChikorzystaniazpe掴prawpubiicznych 

5．B �akskazaniaprawomocnymwyrokiemsaduzaprzestepstwoumySlne，PrZeStePStWO 

u �ySineSciganezoskarZeniapubiicznegoiubumySineprzestepstwoskarbowe 

6．Z �aJOm。SeobowiazuJaCyChprzepIS6wnazaJmOWanymStanOWiskuwzakresiepowierzonych 

○ �OWiazkGw 

H． �Umie �etnoSciizdoInoSci： 

1． �mIejetnoSeinterpretaqIiStOSOWaniaprzepisdwprawnychnazaJmOWanymStanOWisku 

2． �mIejetnoSeScislegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyjetychprocedur 

3． �PeratyWnOSewdziaはniunaza」mOWanymStanOWisku 4． 5． 6． 7．Z ° �i闇圏闇・閥・・・・・‾篤嵩 

8：猪謹書慈書嵩藍藻語謂書誌㌫S．an。W．Sku i 

Ⅱ重． �Obo �iazは： DoobowiaZkdwPananaleZy： 

I 

1 �Przest－Zeganieprawa，WtymreguiamindwobowiazujaCyChwUrzedzieMiastaoraz 

2 �PrZePISOWZaWartyChwaktachprawawewnetrznego WykonywaniezadahUIZedusumiennieiSPraWnieibezstronniezgodniezprzepiSami 
3 4 �informowanieorgandwiinstytuqiiosdbfizycznychorazudostepnianiedokumentdw 

ZnajdujaCyChsieWPOSIadanLuUrzedu，JeZeliPraWOtegOmeZabranIa； 

Zachowanietajemmcyustawowochronione打 

5 6 �Przestrzeganiezasadochronyinformaqioktbrychmowawustawiezdnia5sierpnia 2010r・QcChronieinformaqlnieJaWnyCh． 

Przestrzeganiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych，Oktdrych 

7 �mOWaWuStaWieZdnla29sierPnia1997「・00Chron－edanychosobowych・ Wykonywaniezadahzzakresu　kontroiizarzadczeJZgOdniezobowiazujaCymi 

8 �PrZePiSamIPraWa PrzestrzeganieprzepiSdwbhpip．poZ． 

9 1 �ZachowanieuprzejmOSciiZyczliwoSciwkontakciezezwierzchnikami，POdwねdnymI， WSPdJpracownikamiorazwkontaktachzobywateiami． 

）　ZachowaniesiezgodnoSciawmiejscupracyipozanim． 

IIPo �adtowszczegdinoSci： 

1． 「 �rowadzeniesprawzwiaZanyChzoSwietleniemdrbglPlacewgminnychorazJegO Zbudowai 

t �gねszanieuwagdoZakねduEnergetycznegowLubartowie，dotyczacychstanu Chniczneg005wietieniadrogowego， 

Skねdaniewnioskuozamdwieniepubiicznenazakupenerg－1 

b �Skねdaniewnioskuozamewieniepubiicznenaopracowaniedokumentacjitechnicznychna doweimOdernizacJe。Swietleniadrogowego， 

d �Skぬdan－eWniOSkuozamow－eniePubllCZnenabudowe…OdernizaqeoSwietlenia 
irogowego， 

udzialwodblOrZeOraZrOZllCZeniePraCZWlaZanyChzbudowalmOdernizaqaoSwietienia 

dr°gOWegO， 

WnioskowanieobudowenowychpunktdwoSwietieniadrogowegc． 

nadzernadczasemwlaczaniaiwv†aczaniaoSwietieniadroqowego 



2． 3． 4． 5． ��rozIiczeniafinansowezakupuenergiiikonserwaqiOSwietIenia Prowadzeniesprawzw－aZanyChzutrzymaniemizarzadzaniemcmentarzemkomuna－nym； nadzGrnadfunkcjonowaniemirozbudowacmentarza 

OPiniowanierocznegoplanurzeczowo－finansowegodzia比丘nacmentarzukomunainym PrZygOtOWanegOPrZeZPGKLubaRdw， 

－rOZPatryWaniioplniowaniewnioskewowydaniezgodynasprzedaZgrobuosobieZyiaCeJi PrZygOtOWanieodpowiednichdokumentew 

－uCZeStniczeniew°dbiorachpracbudowlanychnatereniecmentarza 

ーPrZygOtOWanieprqjektdwuchwalizarzadzehzwiaZanyChzfunkcjonowaniemcmentarza 

Prowadzeniesp「awzwIaZanyChzfunkcJonOWaniemtargowiskamiejskiego， ーWtymPrZygOtOWanieprqIekt6wuchwa出sprawiewysokoScidziennychstawekop塩y targoweJ・ZWO面ehjuIgorazsposobupoboruteJOPJatyorazokreSieniainkasentdwi 

WySOkoSciwynagrodzeniazainkaso； 

ーWyわnienieinkasentaoplattargowych， 

ーrOZIiczaniekosztdwfunk函nowaniatargowiska－energ－a，WOda，WyWdzSmieci，SPrZatanie ProwadzenienadzoruwzakresiemodemizaqliremOntdwbudynkeworaziokaii 

WCh。dzacychwskJadmieszkaniowegozasobuMiasta； 

ーanaIizapianuremontewlokaIimieszkainyChiwnioskowanieojegOZatWierdzenie； 

－bieZacawspb的racazPGKLubaHewwsprawieremontewiokaIi 

ーuCZeStnictwowodbiorzepracremontowych 

UczestniczeniewposiedzeniachwslblnotmieszkaniowychzudziaねmMiasta，WramaCh 

6． 7． �udzIelonegoprzezBurmlStrZaPeJnomocmCtWa； 

豊謹書窪蕊討罵蕊詰nWWySOkoSciopbtzaus山gikomunalne；（ 
ーPrZygOtOWanieprojektdwuchwa＝ubzarzadzehwsprawieoplatzaus山gikomunaIne 

Prowadzeniesprawzw－aZanyChzezbiorowymzaopatrzeniemwwodeiodprowadzaniem Sciekbw 

8． �Prowadzeniesprawzw－aZanyChzdozoremnadgrobamiwoJennymiiichewidenqI 

IV． n �Up �aWnten重a： 

∵∴ ∴∴ Zatwierdz ��～ 

上　　　　……Data：…誰∴華誹雄　…‥P。d。is∴ 

Po ��　　　＼一一＿＿－ 坪ierdzenieprzezpracownikanakやiiodbioruoTyginaiu 

asnoreezTypOeZ，ispracownikaidat少　　　　　　　3人．X、劫LG＿．…
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KAR AWYMAGAN STANOWISKOWYCH

Stanowisko：d／sochronySrodowiska

azwisko：一　　　　　　　　　ZatrudnionajakoInspektor

i � �ymagania： 

．WyksztalceniewyZszemagisterskieoki〔 

．DoSwiadczeniezawodowe－COnaJmme」 

．0bywatelstwopoiskie 

．PehazdoInoSedoczynnoSciprawnychi 

、Brakskazaniaprawomocnymwyrokiem 

umysineSclganeZOSkarzeniapubiiczne 

．ZnaJOmOSeobowi魯ZuJaCyChprzepISOwn 

Obowiazkdw 

．ZnajomoSeformuiarzyobowlaZu」aCyChn 

．ZnajomoSeprowadzeniaodpowiednield 

Ⅲ � �miejetnoSciizd°lnoSci： 

．UmiejetnoSとinterpretaqilStOSOWaniapr 

．UmlejetnoScScislegoprzestrzeganiaora 

．OperatywnoSewdziaねniunazaJmOWan 

．PrecyzyJnOSewprzekazywaniuinfomac 

．0dpowiedziainoSe，SyStematyCZnOS5日Zく 

．UmiejetnoScwsp61pracy，komunikatywn〈 

．ZnaJOmOSCobowiazuJaCyChprzepisbwn 

Obowlazkbw 

．ZnajomoSeformuiarzyobowiazuJaCyChr 

．ZnajomoSeprowadzeniaodpowledniejd 

而「 」－ � �bowiazki： 

）Przestrzeganie　prawa，W　tym　reguie 

PrZePisewzawartychwaktachprawawく 

）WykonywaniezadahUrzedusumiennie， 

）lnformowanie　organOw，instytucjii（ 

ZnajdujacychsiewposiadaniuUrzedu，j 

）Zachowanietajemnicyustawowochroni 

）Przestrzeganiezasadochrony而ormac 

CCChronleinformaqiniejawnych－ 

）Przestrzeganiezasadpostepowaniaprz 

WuStaWiezdnIa29sierpnia1997「．0cc 

）Wykonywaniezadahzzakresukontro 

PraWa 

）Przestrzeganieprzepisbwbhpip．poZ． 

）Zachowanie　uprzejmoSciiZyczliwoS《 

WSPeIpracownikamiorazwkontaktachz 

0）ZachowaniesiezgodnoSciaw面ejscui 

OnadtowszczegeinoSc主 

1）WykonywaniezadahzwlaZanyChzc 

2）Reaiizaqazadahwynikajacychzus 

3）Prowadzeniesprawwzakresiewyd 

ーWeryfJkacjazねZonychdokumentdW 

ーWSZCZeCiePOStePOWania 

ーuZVSkaniaopiniiodwlaSciwvchorq 

erunku ochrOnaSrodowiSka

3letnistaZPraCy

korzystanlaZPe面prawpubIiCZnyCh

SaduzaprzestepstwoumySIne，PrZeStePStWO

golubumySIneprzestepstwoskarbowe
azaJmOWanymStanOWiSkuwzakresiePOWlerZOnyCh

nazaJmOWanymStanOWISku

OkumentaqinaZaJmOWanymStanOWiSku

itnOSeinterpretaqilStOSOWaniaprzepISOwprawnychnazaJmOWanymStanOWisku 

tnoScScislegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyJetyChprocedur 

ywnoSewdziaねniunazaJmOWanymStanOWisku 

yJnOSewprzekazywaniuinfomaqI 
′iedziainoSeiSyStematyCZnOS5日ZeteinoSCiObowiazkowoSe－terminowoSe．dyskreqa 

tnoScwsp61pracy，komunikatywnoSC 

10550bowiazuJaCyChprzepisbwnazaJmOWanymStanOWiskuwzakresiepowierzonych LZkbw 

lOSeformuiarzyobowiazuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku 

lOSeprowadzeniaodpowledniejdokumentaqliaZa」mOWanymStanOWisku 

i 「Zeganieprawa，WtymreguiaminbwobowiazuJaCyChwUrzedzieMiastaoraz 

；ewzawartychwaktachprawawewnetrznego 

一yWaniezadahUrzedusumiennle，SPraWnieibezstronnie，ZgOdniezprzepiSami 

OWanie　organOw言nstytuqiiosOb　fizycznych　oraz　udostepnianie　dokumentOw 

jaCyChsiewposiadaniuUrzedu，jeZeiiPraWOtegOniezabrania； 

WanietajemniCyuStaWOWOChronionej； 

rzeganiezasadochrony而ormaqiokterychmowawustawiezdnia5sierpnla2010「． 

Dnleinformaqiniejawnych－ 

rZeganiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych．0kterychmowa 

WiezdnIa29sierpnia1997「・ecChrOniedanychosobowych． 

lyWaniezadahzzakresukontroiizarzadcze」ZgOdnIeZObowiazu」aCymiPrZePiSami 

rZeganieprzepisbwbhpip．poZ． 

Wanie　uprzeJmOSciiZyczliwoSciw　kontakcie　ze　zwierzchnn（ami，POdwtadnym主 

）raCOWnikamiorazwkontaktachzobywateiami． 

WaniesieZgOdnoSciawmieJSCuPraCylPOZanim 

SZCZegeinoSc主 

IkonywaniezadahzwiaZanyChzochronaSrodowiskaigospodarkawodna； 

aiizaqazadahwynikajacychzustawy0cchronieprzyrody； 

⊃WadzeniesprawwzakresiewydawaniadecyZIiuWarunkowahSrodowiskowych； 

reryfJkacjazねZonychdokumentdwiustaieniestronpostepowania 

′SZCZeCiePOStePOWania 

ZSkaniaoiniiodwlaSciwvchorqandw 



†

WydanIePOStanOWienia konieCZnOSciWykonaniaraPOrtu00dzialywaniu

PrZedsiewz－eCianaSrodowiSko
－PrZygOtOWanieproJektudecyzJI

4）Prowadzeniere」eStrudziatalnoSc廿eguiowaneJPrZedsiebJOrCbwodbieraJaCyChodpady

komunaineodwねScICie症nieruChomoScl，

－WeryfikaqawniOSku

－WydanLeZaSwiadcze…aOWPisie

5）TworzeniewarunkbwnleZbednychdoochronySrodowiSkaprzedodpadami，

6）Opracowywanle decyZIlnakazujacych posiadaczowIOdpadew usunleCIeiCh z mieJSC

n－ePrZeZnaCZOnyCh doskねdowanlalub magazynowanla－WSkazuJaCSPOSbbwykonania

decyz川

7）Prowadzen－eSPraWWZakresleWydawanlaZeZWOLehnaSwiadczenieuSlugwzakresle

oproz…a…aZbio…kbwbezodp十ywowychitranSPOrtu nieCZyStOScICleklychnaterenie

GminyMiaStOLubartGw
－WeryfikacJaisprawdzeniekompietnoScIWn10Sku

－PrZygOtOWaniePrqiektuzezwoIenIa

8）ProwadzenleSPraWWZak「esleWydawamazezwoIehnaprowadzenIeSChroniSkdia

bezdomnychzwierZatl
－Weryf－kaqalSPraWdzeniekompietnoSc－WniOSku

－PrZygOtOWanieprqiektuzezwoIema

9）ProwadzeniesprewwzakresieWydawaniaZeZWOiehnaprowadzeniegrZebow－Sk－

SPaiarnlZWねkzwierZeCyCh，

－WeryfIkacjaisprawdzeniekompletnoScIWn10Sku

－PrZygOtOWanieP「qektuzezwolenia

lO）ProwadzenieSPraWWZakresieWydawaniaZeZW0lehnautrzymywamePSewras

uznawanychzaagresywne；

－WeryfikaqaisprawdzeniekompietnoSciWniosku

－PrZygOtOWaniePrPJektuzezwoIenia

ll）Kontroiadz－alainoSciPrZeds－ebiOrCbwSwiadczacychusTuglWZakresleOPrPznlania

ZblOrmkewbezodpIywowychlOdbieraniaOdpadbwkomunainychodwぬきcLCieli

nieruChomoScl，

－PrZygOtOWanIeuPOWaZmenlaWydanegoprzezBurmiStrZaMlaStadokontroii

－ZadaniedokumentOw，

－SPraWdzaniepracyusIugodawcbw

－SPOrZadzeniePrOtOko山IWniOSk〔）WdoBurmlStrZa

－WykonanleZaiecehpokontroinych

12）ProwadzenIedokumentacJIISPraWOZdawczoScldotyczaCeJOChronySrOdowiska，

一〇PraCOWanieSPraWOZdaridotyczacychochronySrOdowiSkadiaGUS，Urzad

Marszalkowskl，GDOS，WiOSiGW．

13）ProwadzeniebazydanychdotyczacychochronySrodowISka，

－WPrOWadzaniedanychdoserwISuEKOPORTAL

－WPrOWadzaniedanychdotyczacychazbestudoserwiSuBAZAAZBESTOWA

14）PrOWadzenleSPraWWZakresieWydawanIaOP剛iWSPraWIePrOgrambwgospodarki

OdpadaminlebezpieCZnymlilnnym川IZmebezpIeCZne一

一WeryflkaqawmOSku

－PrZygOtOWanLePrOjektupostanowienia

15）PodeJmOWaniedzlaねhwprzypadkuzagrozeniaSrodowiSka，

16）PrOWadzenIeSPraWWZakresieWydawanladecyzJinakazuJaCyChwlaScIC～elomgruntu

PrZyWrecenieStanuPOPrZedniegOiubwykonanlaurZadzehzapobiegaJaCyChszkodom，na

WSkutekzmlanyPrZeZWねScicieiastanuwodynagruncie，

－WSZCZeCiePOStePOWaniaiustaienleStrOn

－WiZJaIokainalSPOrZadzenIePrOtOkolu

－PrZygOtOWaniePrOJektudecyzJI

17）ProwadzenleSPraWWZakresieOPraCOWyWaniaPrOg「amuOChronySrodowiSka

18）UdzieIanieinformaqiOStanIeSrodowISkawgminlemiaStOLubartOw

－Zebraniedanych

－P「ZygOtOWanieOdpowIedz川aWniOSekoudostepnienieinfomaqlPublICZne」

19）ProwadzenieSPraWWZakresieOPlnIOWanlaWOJeWOdzkiCh pianewgospodarkiodpadami

lPrOgramuOChronySrodowiSka，

20）Prowadzemeewidenq10biektewzawieraJaCyCh azbestiakqIuSuWamaWyrObow

ZaWieraJaCyChazbestzterenumiaSta，

一tWO「ZenleICOrOCZnaWer rObachzawiera



przekazywanieje」doUrzeduMarszaIkowskiego 

21）NadzdrnadfunkcJOnOWaniemskladowiskaodpaddwwNowodworze 

22）WspOtpracazeSchroniskiemdiaZwierz都WNowodworzewzakresiepowierzonymprzez 

Miasto； 

ーZgはszaniaprzypadkdwwaleSaJaCyChsiezwierzatbezpariskich 

ーakcJaWytaPyWaniazwierzat 

ーSPraWdzaniestanuutrZymaniazwierzatwschronisku 

－Zglaszanieuprzatniec－aZWierzatpadtych 

23）Prowadzeniesprawzwiazanychzprzygotowanlemirea”zacJa”PrOgramuOPiekinad 

zwierzetamibezdomnymiorazzapobieganiabezdomnoScizwierzat” 

ーPrZygOtOWanieprqIektuuchwaly 

一〇eaIIZaCjauChwa†y 

24）NaiiczanleOPlatzagospodarczekorzystaniezeSrodowiskawzakresieSciekbw 

nieoczyszczonychodprOWadzanychdokanaiizacJideszczowej； 

ーnalICZenieoplatyiwnioskowanieoprzekazanleJeJnakontoUrzeduMarszaIkowskiego 

iV． � �prawnienia： 

ー　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　、　　　　　　● 

u Zatwi ��－1°－．一 高触茅孟⊃ rdzii∴　〟．…Data∴〟． 
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ARTAWYMAGANSTANOWISKOWYCH 

Stanowisko：dIs，miieszkaniowych 

nuelnaZWisko言　　　　　　　　　　ZatrudnionajakoInspektor 

1．　Wymagania； 

1・WyksztaTceniewyZszemagisterSkie 

2．DoSwiadczeniezawodowe－COnaJmnie」3ietnistaZpracy 

3．0bywateistwopoiskie 

4．Pehazd0lnoSedoczynnoSciPraWnyChikorzystaniazpehlPraWPublicznych 

5．BrakskazaniaprawomocnymwyrokiemsaduzaprzestepstwoumySinei 

przestepstwoumySIneSc一ganeZOSkarZeniapubiiczneg01ubumySIne 

PrZeStePStWOSkarbowe 

6．ZnajomoS60bowiazuiaCyChprzepiSbwnazajmOWanymStanOWiskuwzakresie 

POWierzonychobowiazkdw 

I〟 �UmiejetnOSciiZldolnoSci： 

1．UmiejetnoSeinterpretaqiiStOSOWaniaprzepiSdwprawnychnazaJmOWanym 

StanOWisku 

2．＿UmiejetnoSeScisfegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyjetych 　PrOCedur 

3，0peratywnoSCwdziataniunazaJmOWanymStanOWisku 

4．PrecyzyJnOSewprzekazywaniu而ormaql 

5．0dpowiedziainoSe，SyStematyCZnOSe，rZeteinoSe，ObowiazkowoSe，terminowoSe， 
へ、dyskreqa 

6．UmiejetnoSewspetpracy，komunikatywnoSe 

7．ZnajomoSeobowiaZuiaCyChprzepiSewniaZaJmOWanymStanOWiskuwzakresie 

POWierzonychobowiazkdw 
8．ZnajomoSeformuiarzyobowiaZuJaCyChnazaJmOWanymStanOWisku 

9．ZnajomoscprowadzeniaodpowiedniejdokumentacJinaZajmOWanymStanOWisku 

III． i i i i i i �Obowiazki： 

l　　D00bowiazkdwPaninaieZy： 

1）　PrzestrzeganieprawaiWtymreguiamindwobowiazujacychwUrzedzieMiasta 

OraZPrZePiSdwzawartychwaktachprawawewnetIZnegO 

2）Wykonywaniezadah　Urzedusumiennie，SPraWnieibezstronnie，ZgOdniez 

PrZePISami 

3）Informowanie　organdw，instytucjiiosdb　fizycznych　oraz　udostepnianie 

dokumentbwznajdujacychsiewposiadaniu　Urzedu，」eZeiiprawotego　nie 

Zabrania； 

4）　Zachowanietajemnicyustawowochronionej； 

15）　Przestrzeganiezasadochronyinformacjioktbrychmowawustawiezdnia5 

SierPnia2010r．00ChronieinformaqInieJaWnyCh． 

6）　Przestrzegahiezasadpostepowaniaprzyprzetwarzaniudanychosobowych，0 

ktbrych　mowa　w　ustawie　z　dnla　29　sierpnia1997「．0　0Chronie　danych 

OSObowych． 

7上．Wykonywaniezadahzzakresukontroiizarzadczejzgoq亘ezobowiazujacyml 

PrZePiSamlPraWa 

8）　Przestrzeganieprzepisdwbhpip・POZi 

9）Zachowanie　uprzejmoSciiZyczliwoSciw　kontakcie　ze　zwierzchnikami， 

POdwはdnym主WSPdJpracownikamiorazwkontaktachzobywateiami． 

10）ZachowaniesiezgodnoSciawmiejscupracyipozanim． 

II　　PonadtowszczegdlnoSci： 

1）　Prowadzeniesprawzwiazanychzgospodarkalokaiamimieszkainymi； 

2　WsdTpraca　z　zarzadcamiw　zakresie　administrowania　mieszkaniowvm 

i 



zasobem　Gminy　Miasto　Luba碕w　oraz　pe油enie　nadzoru　w　zakresie 

eksploataq。remOntbw； 

3）Uczestniczenie　wposiedzeniach　wspbinot　mieszkaniowych　z　udzialem 

Miasta，WramaChudzielonegoprZeZBurmistrzapelnomocnictwa； 

4）NadzdrnadrealizacjaumowyadministrowanIamieszkaniowymzasobem 

GminyMiastoLubah6W； 

5）Prowadzenie　spraw　zwiazanych　z－　gOSPOdarowaniem　zasobem 

mieszkaniowym　Miasta　okreSionych　w　Programie　Gospodarowania 

MieszkaniowymZasobemGminyMiastoLubahbworazzadahokreSlonychw 

iZarZadzeniu－　Burmistrza　w　sprawie　zarZadzania　nieruchomoSciami 

zabudowanymibudynkamimieszkaniowymiilokalamimieszkainymi 

stanowIaCymimieszkaniowyzasdbGminyorazzasadichfinansowania’ 

6）K00rdynacjaroz鵬dbwjazdydlaprzewoZnikewwykonujacychzarobkowy 

przewbzosdbwreguiarnymtransporCiedrogowym 

7）Prowadzeniesprawzwiazanychzwydawaniemzezwoiehnawykonywame 

PrZeWOZ6w　reguiamych　w　krajowym　transporCie　drogowy町 
ーrOZPatrZeniewnioskOwowydaniezezwoienlanaWykonywanieprzewozdw 

regularnychnatereniemiastaLubartowawkrajOWymtranSPOrCiedrogowym， 

ーPrZygOtOWanie 

．Uprawnienia： 

SBKRETARZMIAS紺A a誓誓…‥。紺．．．亘遜募 

1 �0ィ．C要．之の碕レ 

OtwierdzenieprzepracownikanakopiiodbioruoI：）glnalu 

位asnoreczrypo毎，ispracownikaidatq） 
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KARTAWMAGANSTANOWISKOWYCH

砂嵩ko：inspektor 
1，W 1． 2． 3． 4． 5． 6． ��magania： 

WyksztalceniewyZszemagisterskie 
DoSwiadczeniezawodowe一ccnalmniej31etnistaZpracy 

Obywateistwopoiskie 

PelnazdoinoSedoczynnoScIPraWnyChikorzystaniazpehlPraWPubiicznych 
BrakskazaniaprawomocnymwyrOkiemsaduzaprzestepstwoumySlne，PrZeStePStWOumySlne 

SciganezoskarzeniapubiicznegolubumySineprZeStePStWOSkarbowe 

ZnajomoSeobowiaZujacyChprZePisewnazajmowanymstanowiskuwzakresiepowierzonych 

Obowiazkew 

II． �U 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． �lejQtnOSciizdolnoSci： 

Um暗号tnoSCinterpretacjiistosowaniaprzepiseWPraWnyChnazaJmOWanymStanOWisku 

UmiqetnoSeScislegoprzestrzeganiaorazadekwatnegostosowaniaprzyJetyChprocedur 

OperatywnoSCwdzialaniunaz却mowanymstanowisku 

PrecyzyjnoSewprZekazywaniuinformaqi 

OdpowiedziainoSe，SyStematyCZnOSC，rZetein056，0bowiazkowoSe，terminowoSe，dyskreqa 

UmieJetnOSewspd恒racy，komunikatywnoきぬ 

ZnajomoSCobowiazuJaCyChprzepisdwnazaJmOWanymStanOWiskuwzakresiepowierzonych 

Obowiazkew 

ZnajomoSeformularzyobowiaZu」aCyChnazajm°WanymStanOWisku 

ZnajomoSeprowadzeniaodpowiedniejdokumentacJinazaJmOWanymStanOWisku 

III． �00Wi雀z憾： 

1 1 �ー　D00bowiazkewPaninaiezy： 

Przestrzeganieprawa，Wtymreguiamin6WobowiaZu」aCyChwUrzedzieMiastaoraz 

2 �PrZePISOWZaWartyChwaktachprawawewnetrznego Wykonywanie　zadah　Urzedu　sumiennie，SPraWnieibezstronnie，ZgOdnie　z 

3 �PrZePiSami lnformowanieorgandw，instytuqIiOSebfizycznychorazudostepnlaniedokumentew 

4 �ZnaJduJaCyChsieWPOSiadaniuUrzedu，ieZeliPraWOtegOnieZabranIa； ZachowanietajemnICyuStaWOWOChronioneJ； 

5 �Przestrzeganiezasadochronyinformaqiokterychmowawustawiezdnia5sierpnia 

6 7 �2010r．0cchronleinformaqmiqaWnyCh． Przestrzeganie　zasad　postepowania　przy　przetwarzaniu　danych　osobowych，○ 

kt6時ChmowawustawleZdnia29sierPnia1997ri00Chronledanychosobowych． 

Wykonywaniezadah　zzakresu　kontroIizarzadcze」ZgOdniez　obowiazuiaCymi 

8 �PrZePISamiPraWa PrzestrzeganieprzepiSdwbhpip．poZ． 

9 �ZachowanieuprzeJmOSc‖ZycziiwoSciwkontakciezezwierzchnikam主POdwはdnymi， 

1 �WSPO巾racowmkamiOraZWkontaktachzobywateiamL ）ZachowaniesiezgodnoSciawmiejscupracyipozanim。 

Ii �Onadtowszczeg61noSci． 

・ProwadzeniesprawzwlaZanyChzwydawaniemzezwoIehnausunleCiedrzewi 

kIZeWdwzterenunieruchomoSci： 

ーrOZPatryWaniewnioskdw 

ーPrZePrOWadzaniewiZJiiokaineJWterenie 

ーPrZygOtOWanieprojektudecyzJi 

ーPrOWadzeniesprawwzakresieustaieniaopiatyadmjnistracy川eJZauSuWaniedrzew 

ーPrOWadzeniesprawwzakresiezleceniaopiniidendroiogiCZnyCh 

一〇PracOWVWaniewnioskewdoStarostwaPowiatoweqoiKonsenNatOraZabvtkewo 



uzyskamezezw01enianawycInkedrzewnaterenachbedacychwtasnoScIaGminy

MiastoLubartdw
－SPraWdzaniewykonaniadecy乙IiZeZWaiaJaCeJnauSuWan－edrzewIkrzewdw

ProwadzemesprawwzakresienakladaniaadministracyJnyChkarPIenieZnyChza

znISZCZenlatereneWZieieniaIbodrzewIubkrzewdworazusuwaniedrzewIub

krzewewbezwymaganegozezwoienia，

－WSZCZeCIePOStePOWania

－WI劉alokalna

－ZebraniedanychmezbednychdowydaniadecyzJi

－naliczenieOPtatkamych

－PrZygOtOWanieprqektudecyZJI

ProwadzemeSPraWZWiaZanyChzutrzymaniemporzadkuiczystoScinaterenle

miaSta；

－uStaianieZakresupracprZyOCZySZCZaniumiasta－PlacbwldreggmlnnyCh

－nadzorowanieIOdbiGrwykonywanychprac

－rOZiiCZanierzeczowoflnanSOWePraC

ProwadzenieSPraWZWlaZanyChzutrzymaniemzieIeniizadrzewieh wmieScie－

Piaceidroglgmimei
－uStaianiezakresupracprZyutrZymaniuzieIeniwmIeScieiWParkumleiSkim

－uStalanierodzaiupraczwykonawca

－nadzorowanieiodbIbrwykonanychprac

－rOZiiczanierobdtwzakresierzeczow〇両nansowym

－ZiecanieopracowaniaprqiektbwurzadzaniazieIeniwmieScie

－utrZymanieZieieniWPaSaChdrogowychdrbggminnyCh

Prowadzenie spraw zwiaZanyCh z pozyskiwaniem Srodkbw finansowych z

WojewddzkiegofunduszuOchronySrodowiSkanazadanlaekoioglCZne；

ProwadzenleSPraWZWlaZanyChzutrzymaniemzieleniiobiektewma桓architektury

WParkuMieJSklm，

Prowadzenie spraw zwiaZanyCh z utrzymanIemi rozbudowainfrastruktury

technicznejWParkuMieJSkim，

8．0rganIZaqainadzdrnadrobotamlPubiicznymiiIntenNenCyinymiWramaChWydzは山

PrZyutrZymaniuparkumiejskiego；

prawnieni雛
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