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Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru 
na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych 
dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydatów uznałem, 
że Pani Monika Wąsik zamieszkała Kielce, spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy 
oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na 
proponowanym stanowisku. Pani Monika Wąsik posiada predyspozycje i umiejętności 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, polegających między 
innymi na wykonywaniu czynności związanych ze zlecaniem opracowania dokumentacji 
urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa ( należących do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych ) oraz zatwierdzaniem tej dokumentacji, uzgadnianiem 
inwestycji w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy w części dotyczącej ochrony 
gruntów rolnych, sporządzaniem zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości 
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach, prowadzeniem postępowań oraz czynności 
administracyjnych z zakresu łowiectwa oraz ochrony przyrody, prowadzeniem postępowań 
administracyjnych wyrażających zgodę na poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych oraz 
prowadzeniem kontroli w tym zakresie, prowadzeniem rejestru posiadania i hodowania 
zwierząt ( zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków ) podlegających ograniczeniom 
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawaniem zaświadczeń 
potwierdzających wpisanie do rejestru. 
Wysoki poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych 
w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków 
pracownika samorządowego. Pani Monika Wąsik spełnia wymagania określone w ogłoszeniu 
i oczekiwania pracodawcy. 

Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona 
Pani Monika Wąsik zamieszkała Kielce. 
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