
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 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

nazwą stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
irrnego państwa, którego obywatelorr1 na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie:

wyższe o kierunku; ekonomia, administracja,
lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie administracji publicmej,
lub śrędnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym,

3) staz pracy: co najmniej 3lataprzy wyksźałceniu średnim,

4) pełna zdolnośó do cąmności prawnych i korzystanie zpełńpraw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyfokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na optymalne łvykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowę: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie,
dobra organizacjapracy, cĘó do nabywaniawiedzy, sumiennośó, komunikatywnośó,
umiejętność analitycznego myślenia, umiejętnośó pracy w zespole,

2) umiejętności zawodowe: znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów
ustawy o ptzekształceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
celę mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawy ,o gospodarce
nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do
informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji
publicznej, biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

3) doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w administracji
samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wydawanie zaświadczęń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,



2) ujawnianie nńall w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz
w wewnętrznej ewidencji urzędu,

3) przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
4) sprawozdawczośó statysĘczna,
5) obsługa aplikacji GEO-INFO 6 i.Net.,
6) archiulizacja §praw na stanowisku pracy.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wlposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

3) ftzycnrc warunki pracy: praaa z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk
i wymuszonej pozyqi siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

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

niepełnosprawnych (wej ście główne po siada podj azd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w w}rmuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz

statyczne obciążenie mlęśni tułowia,

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenĘ:
1) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronię internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadęctw praay, zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę,

5) kserokopia: dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia szkoĘ średniej,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (ieżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskaźeńa publicznego lub umyślne przestępstwo skańowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
p otwierdzaj ącą ntaj omość j ęryka pol skie go :

. certyfikat znajomości jęryka polskiego poświadczający zdany egzamin
z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowal]ym,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,



. świadectwo nńycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości"

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzĄącego niepełnosprawnośó*

* w prąpadku osoby niepełnosprawnej, którazarlierza skorzystać z uprawnienia wynikającego zart, l3austawy
zdnia27 listopada2008r. opracownikachsamorządowych(Dz.U.z2al8r,poz,l,260,zenrl,)

Formularz kwestionariusza osobowego je§t dostępny na stronię irrternetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie
internetowej www.nysa.p l - zakładka,, Praca w LJ rzędzie" .

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem rrDoĘcry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami " należy składaó
osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminie do

dnia 18 marca 2019r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umięszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnĄwUrzędzieMiejskimwNysieprzyul.Kolejowej 15.

Pracownik podejmujący pracę po ftz pierwszy na stanowisku urzędnicTym w rozumieniu
przepisów art.16 ust" 3 ustawy z dńa 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz,U. z 20I8r. poz, 1260, ze zm.) obowiązany jest odbyó służbę przygotowawczą, o której
mowa w art. 19 wymienionej ustawy.

Zatrudnięńe nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwszę rrmowy na czas określony, a po
tym okresie naQzas nieokreślony.

Zgodńezart.I3ust.l iust.2roąorządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(JE)20161679
z27 kwiętnia20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzanięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 46 lV\rE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocźowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.p1, telefon: 77 4080500, rąrezentowanaprzęzBurmistrza Ny.y;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
koresponderrcyjny: ul, Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres ę-mail: iod@www.nysa.pl;

3) ptzetwarzańę Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywaó na podstawie
art" 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzeńa RODO w związlal
z procesęm rekrutacji tj, naboru na wolne stanowisko urzędńcze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków z tym z:lvtązanych cieyżącychna pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konięczna
będzie zgodana ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która możę zostaó odwołana
w dowolnym czasie;

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

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec iń przetw arzańa;



6)

7)

8)

9)

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzańe danych osobowych PąnilPana - narusza przepisy unijnego
rozporządzeńa RODO;

podanie przezPańąlPana danych osobowychjest wymogiemustawowym oraz warunkięm
zawarciarrmowy;

Pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane".

Data publikacji 8 marca 20I9r.


