
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy _ urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

podinspektor - Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

;tanowiska pracy

1. \ilymagania niezbędne:

1) obywatęlstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międąmarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnięnia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe o kierunku zwlązanym z budownictwem, drogownictwem,
prawem, administracj ą,

3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełńpraw publicznych,

4) brak skazania prawomocnyrn wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

2, Wymagania dodatkowe ponvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe:
odpowiedzialnośó, rzetelnośó, dokładność i skrupulatność, systematycznośó,
umiejętnośó syntezy i analizy danych, umiejętnośó podejmowania decyzji oraz
umiejętność negocjowania, dobra organizacjapracy i umiejętność pracy w zespole oraz
ksztahowania kontaktów z podmiotem zewnęttznym, a tak:żę umiejętnośó
reprezentowania urzędu na zewnątrz, umiejętnośó wykorzystania posiadanej wiedzy,
komunikatywność oraz umiejętnośó nvięzłego i klarownego formułowania myśli
w formie pisemnej i ustnej, umiejętność dziŃańaw sy,tuacjach stresowych i odpomość
na stres, inicjatywa, dyspozycyjnośó, kreatywnośó i zaangńowanie,

2) mile widziane minimum 3 lętnie doświadczenie zawodowe,

3) umiejętności zawodowe:

umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobryłrn: pakiet MS Office
(Word, Excel i irrrre niezbędne progTamy związane zpracąna stanowisku), znajomość
ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy
z dnia 2l marca 1985r. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
I częrwca2004r. w sprawie określęnia warunków udzięIańa zezwoleń na zajęcie pasa



drogowego, rozporządzeńa Ministra Infrastruktury z dńa 16 lutego 2005 r, w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów, i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obieklom mostowym
i tunelom, Prawo budowlane.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przeprowadzanie interwencyjnych kontroli dróg w zakresie stanu nawierzchni dróg

gminnych, oznako,ivania poziomego i pionowego, zieleni w pasie drogowej,

2) przyjmowanie zg}oszeń o awariach na drogach i dalsze prowadzenie sprawy do
usunięcia awarii,

3) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ dotyczących
zakresu robot związanych z utrzymarliem dróg w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia i warunków udziafu wykonawców,rldział w pracach komisji przetargowej
w zakresie obowiązków przypisanych na stanowisku pracy,

4) sprawdzenie zgodności realizacji z umowami, weryfikacja faktur i rachunków, kontrola
nad wykorzystaniem środków zbudżetll Gminy,

5) wykonywanie obowiązków kontrolnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego
dróg,

6) vęzęstńczęnie (w raziepotrzeby) w komisjach i sesjach Rady Miejskiej,

7) bteżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakręsię prowadzonych spraw,

8) ldziałw zębtańach wiejskich, wspóĘraca zradami,

9) weryfikacja meryioryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, itp,
w zakresię spraw objętych zadarliamt na stanowisku,

10) prowadzenie spraw związanych z udzielańęm zezwoleń na korzystanie z drog
gminrrych,

11) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie swoich właściwości, w tym
przygoto,wywanie proj ektów aktów administracyjnych,

12) wspóĘraca w zal<ręsie wykonywanych zadań z innymi wydziałami, stanowiskami
samodzielnymi i gminnymi j ednostkami orgatizacyjnymi,

13) koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego,

14) wykonywanię zadań z za\<ręsu inĘnieńi ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem
ruchu na drogach gmirrrrych, przygotowyvanie projektów do uzgodnień i opiniowanie
pĄ ektów or ganizacji ruchu,

15) uczestnictwo w opracowywaniu projektów i aktualizacji planów rozwoju sieci
drogowej,

16) typowanie, kontrola realizacji zadań, uczestnictwo w odbiorach oraz rozliczęnia
rzeczow ę i finansowe prowadzonych zadań drogowych,

1 7) wykonywanie innych poleceń naczelnika z zakresu dztałańa wydziŃu,

18) prawidłowa ręaltzacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych,

19) przygotowyr;vanie materiałów do sprawozdawczości w zakręsie dróg i mostów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymtarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowisk a pracy : biurko, komputer, drukarka, telefon,



3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i w)rmuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada poĄazd, winda), praca w terenie - kontrolę stanu

dróg,

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania cąmności zawodowych:

wykonyr,vanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnięnia

osób nięełnosprawnych w lJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatradnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

6. Wymagane dokumenĘ:
1) list motywacyjny,
2) zyciorys curriculum vitae z informacjami o wykształcęniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę fieżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkolęniach fieżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takieposiada),

8) oświadczęnie o pełnej zdolności do czynrrości prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
9) oświadczęnię o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskatżęńa publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzaj ącą znajomość języka polskiego:
l certyfikat znajomości języka polskiego poświadczaj ący zdany egzamin

zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym 1ub zaawansowanym,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości lęzyka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadęctwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tblrnacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) ks erokopia dokumentu potwierd zającego niepełno sprawność *

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, którazamięrza skorzystać z uprawnienia wyrrikającego z art. l3a ustawy

z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz, U. z2018r. poz. |260, ze an.)

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurzę Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronię

intemetowej www,nysa.pl -,,Praca w Uruędzie",

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa" na|eĘ składaĆ



osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminię do

dńa2l stycznia ż0l9r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15,

Pracownik podejmujący.pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumieniu
przepisów art,16 ust. 3 ustawy z dńa 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 20I8r, poz. 7260, ze zm.) obowiązaty jest odbyó sfużbę przygotowawczą, o której

mowa w art. 19 wymienionej ustawy.

Zatrudniętie nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwsze umowy na Qzas określony, a po

tym okresie na czas nieokreślony.

Zgodniezart.I3ust, 1 i ust. 2 rozporządzeńaParlamentu Europejskiego i Rady W)20161679
z27 kwietnia20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetvłarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 46 lWE (RODO), informuj emy:

1) Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest LJrząd Miejski w Nysie
z stedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adręs e-mail:
nysa@www,nysa.p1, telefon: 77 4080500, reprezentowanaprzęz Burmistrza Nyry;

2) sposoby kontaktu z lnspektorem Ochrony Danych w Gminię Nysa, to adręs
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.p1;

3) przetwarzańe Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywaó na podstawie
art, 6 ust. 1 1it b) oraz c) rinijnego rozporządzeńa RODO w związku
z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków zĘmzwtązanych ctayżących na pracodawcy;

jeżeli w dokumentachpodaPan/Pani dane, o którychmowaw art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgoda na ich przetwarzanie (ań. 9 ust, 2 lit. A RODO), która może zostaó odwołana
w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę przęz czas określony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu pfawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzaria;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozpotządzenia RODO;

7) podanie przezPani{Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkięm
za:warcia umowy;

8) Pani/Pana dane osobowę mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych prąpadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upowaznień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
profilowane".

Data publikacji {,, Ot.ZOtgr.


