
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

azwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wyksźałcenie wyższe o kierunku: wyższe,
3) pełna zdolność do cz5łrności prawnych i korzystanie zpełń praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

ż. Wymagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywnośó, komunikatywnośó,
umi ej ętno ś ó r adzęnia s obi e ze stres em, umiej ętno ść zr ządzania czasęm)

2) umiejętności zawodowe: bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń
biurowych, zrrajomośó przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji
kancelaryjnej i ustawy o funduszu sołeckim,

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w wzędzie administracji publicznej co
najmniej 2lata.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zadańa główne
a) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji sołectw oraz

nadzór wydatków wykonanych w ramach firnduszu sołeckiego w danym roku,

b) wykonywanie prac związanych z wyborami organów jednostek pomocniczych, zmian w ich
statutach, kontrola podjętych przez te jednostki uchwał,

c) comiesięcznę naliczańę diet dla sołtysów i ustalanie zasad ich przysługiwania,

d) rea|izacjazadań wynikających z ustawy o poĄrtku publicznym i wolontariacie,

e) aktywizacja obszarów wiejskich, w tym: nadzór i koordynacj a działań ze stowarzyszeniami
realizującymi program odnowy wsi, stowarzyszeniami IIaTzecz rozwoju wsi, wspóĘraca
z lokalnymi grupami dztałanaw ramach programu LEADER, przygotowywanie projektów
uchwał w sprawie zńwierdzęnia Planów Odnowy Miejscowości, pomoc stowarzyszeniom
oraz samodzięlne opracowywanie i składanie wniosków w zakresie aktywizacji obszarów
wiej skich, prowadzenie spraw z zakręsu,,Odnowy Wsi",



2) zadańa pomocnicze : or gańzacja Dożynek Gminnych,

3) zadanta okresowe

a) opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie wydatkowania środków
finansowych będących w dyspozycji sołectw oraz środków w ramach funduszu sołeckiego,

b) wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązljącymi przepisami.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiałze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt informatyczny stanowisko komputerowe,

oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,

3) ftrylcznewarunki pracy: praca koncepcyjnaz obsfugą komputera wymagĄąca sprawności obu

rąki wymuszonĄpozycji siedzącej, pokój biurowyogrzewanyi oświetlony, obsługakomputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasupracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wej ście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czlmności zawodowych:

wykonywanie pracy w w)rmuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaŁniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzĄącym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepeŁrosprawnych wUrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zńrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenĘ:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie intemetowej Urzędu

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

o pfacę w celu ustalenia stazu pracy (eżeli kandydat takie posiada),

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
f) kserokopie zaświadczń oukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada);

g) opinie, referencje Qeżelikandydat takie posiada),

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

D oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego 1Ń umyślne przestępstwo skarbowe,
j) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
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zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym Iub zaawansowanym,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,



. dokument potwierdząący ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

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

k) kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. I3a ustawy z dńa 2I listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902
ze zm.)

DrŃ kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronię internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Birrrze 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 intemetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ocbrony Środowiska" naleĘ składaó osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia

2 październil<a2Ll7r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzie Miejskimw Nysie przyrlJ. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i CurriculumVitae, powinnybyć
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrużamzgodę naprzefrłaruanie moich danych osobowych zawartychw ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia I997r,
oochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I5r. poz.2l35 ze zm.) oraz ustawą zdńa
21 listopada2008r.opracownikachsamorządowych(Dz.U. z2016r.,poz,902zezm.)".
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