
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 PoliĘki Społecznej

Komórka PoliĘki Społecznej i Rodzinnej

nazlva §tanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwopolskie,
2) wyksźałcenie,, wyzsze o kierunku administracyjnym llub wyższe i studia podyplomowe

w zakresie administracji,
3) pełna zdolnośó do cąmności prawnych i korzystanie z pełń praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

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

1) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, kreatywność, odpowiedzialność,
dyspozycyjnośó,

2) umiejętności zawodowę: znajomośó przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym,
ustawy o finansach publicznych, obsługa komputera w obszarzę środowiska Windows
otazpracy zprogranami z pakietu MS Office,

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizaĄa zadń w5mrkających z Programu wypłaty świadczenia pieniężrrego - ,,bonu
wychowawczego",

2) współpraca z orgalizacjamipozarządowymi i i"nymi instytucjami w zakresie realizowania
zadań polityki społecznej,

3) koordynacja działań i współpraca z jednostkami dzińającynn w zakresie pomocy

społeczrrej oraz aktywizacji i integracji społecznej,

4) opracowywańe, realizacja i koordynacja strategii rozwiąrywania problemów społecznych,
gminnego programu profilaktyki i rozwiryywania problemów alkoholowych, gmirurego

programu przeciwdziałania narkomanii, gminrrego programu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

5) opracowanie, koordynacja dzińań i sporządzańe corocznych sprawozdań wynikających
z Programu narzecz seniorów,



6) opracowywanie i koordynacja działań wynikających z prograrrlu promocji zdrowia
psychicznego i sporządzanie sprawozdń z jego rcalizacji,

7) opracowanie i koordynaĄa dzińań wynrkających z programu wspierania rodziny oraz
rodzin zastęp czy ch sp okrewnionych,

8) koordynowanie dzińalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9) zlęcańę realizacji zadań z zabesu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych,
przecivł działania narkomani i oraz przeciw działańa pfzemocy w rodzinie,

10) zlecanie reaIizacji zadań z zalłesu pomocy społecznej podmiotom, których cele statutowe
obejmują prowadzenię działalności w zakresie pomocy społecznej,

11) zlecanie realizaĄi zadań z zakregl promocji i ochrony zdrowia podmiotom, których cele
statutowe obejmują prowadzenię działalności w zakresie promocji i ochrony zdtowia,

12) rea|izacja zadań wynrkających z ustawy dńa 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13) reaIizacja i zlęcańę zadań wynrkających z ustawy z dńa 09 częrwca 2011 roku
o wspieraniu rodzlny i systemie pieczy zastępczej,

14) koordynaĄa dzińań gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta
Duzej Rodziny'',_

15) współdziałanie z instytucjami publicznymi w celu nryalczańa i zapobiegania patologiom
społeczrrym oraz inrrym szkodliwym zj awiskom,

1 6) podejmowanie i inicjowani ę działń na rzęcz osób niepełnosprawnych,

17) przygotowywanie ocen, atalia informacji, sprawozdań w zakręsie zadańGminy w oparciu
o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wychowanil w trzeźnvości i przeciwdzińantl
alkoholizmowi oraz ustawę o przeciw działarriu narkomanii,

18) współdzińańe z OPS, Policją, Sądem, Pełnomocnikami Wojewody ds. narkomanii oraz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, Sanepidem,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i irrrrymi podmiotami, w zakresie działań
komórki,

19) realizaqa zadań wynikających z ustawy o działalności poą/tku publiczrrego
i o wolontariacie,

20) opracowywanie corocznego,,Programu współpracy z organizacjarilpozarządowymi oraz
innymi podmiotami realiĄącymi zadania publiczne" oraz przygotowanie sprawozdania
z jego realizaĄi w oparciu o materiĄ cząstkowe przedłożone ptzez poszczegolne
w;udziŃUrzędu",

21) opracowywanie zadań z zalłęsu komórki do rocznego ,,Programu wspóĘracy
z orgańzacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami realiĄącymi zadariapńIiczne"
oraz sprawozdań z jego realizacji,

22) przygotowywanie i ogłaszanie otwartych konkursów ofert na reaIizację zadań
publicznych, z zahesu dziŃańa komórki,

23) ldziń w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizaĄę zadań
publicznych z zakłęstt dziŃańa komórki,



24) przygotowywanie i sporządzańe umów z orgańzacjami pozarządowymr na realizację
zadań publicznych w zakresie komórki,

25) kontrola prawidłowości wykonatia zadań z zatłesu dzińańa komórki w trakcie, jak i po
realizacji zadań publicznych zleconych na rzęcz or gańzacji pozarządowy ch,

26) ptzygotowywanie rozliczń sprawozdań z wykonania zadń publicznych w zakresie

działańa komórki przedłożonychptzez organizaĄepozarządowe oraz ich weryfikacja pod

względem poprawności formaLnej i merytorycznej,

27) wspóĘTacaze Starostwem Powiatowym w Nysie, Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie,
jednostkami grunnymi w celu realizaqi prac społecznie -lżryIecznych zgodnie z ustawą

o promocji zatrudnienia i instytucjach Ę/nku pracy,

28) wspóĘtaca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, spółkami gminnymi, Agencja Rozwoju
Nysy, Gminrrym ZarządemOświaty, DzienrrymDomemPobytu, ŚrodowiskowymDomem
Samopomocy w Nysie, Centrum Integracji Społecznej w Nysie.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wyrntarze czasu pracy,
2) wlrposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

3) ftzyczne warunki prhcy: praca koncep cyjna z obsługą komputera wyrnagająca sprawności obu
rąk i wymuszotej 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),

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

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskuźńkzatrudnienia
osób nięehrosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatradńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 60ń.

6. 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 stronie irrtemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze KadrUrzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńę o zatrudńeniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia stużnpracy Qeżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopia świadectwa lub zaświadczęńao ukończeniu studiów podyplomowych,

7) kserokopie zaświadczęń oukończonych kursach i szkoleniach Qeżeli kandydat

takie posiada),

8) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),



9) oświadczenie o pełnej zdolności do c4mności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

10) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publiczrrego lub umyślne przestępstwo skaóowe,

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność *

* w prrrypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. t3a ustawy z dńa 2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z 2016r, poz, 902
ze zm.)

DrŃ kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędńcze 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 Polityki Społecznej - Komórka Polityki Społecznej
i Rodzinnej" naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 6.1,1.2017r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy u,l. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny być
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrużanzgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia 1,997r.

oochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I5r. poz.2l35 ze zm.) oraz ustawą zdńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 ze zm.)" .

Data publika cii& ?.to.zo tl r.


