
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny r*ffiJ:lne stanowisko pracy - kierownicze

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

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

nazwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie - wyzsze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumięniu przepisów
o szkolnictwie wyższym o kięrunku: budowniQtwo, budownictwo lądowe,
inzynieria środowiska, prawo, administracja

3) co najmniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 lętni staz pracy na
stanowisku o pokrewnym zakresię zadań do realizowanych przez wydział lub
wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charaktęrzę
zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego doĘczy niniejszy nabór,

4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokięm sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2, Wymagania dodatkowe pozwalające na opfymalne wykonywanie zadań na
stanowisku:

1) umiejętności zawodowe:
a) znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze

stanowiskiem pracy: ustawa o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarĘch, ustawa o transporcie drogowym,
prawo energętyczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie
drogowym,

b) znajomość Statutu Gminy Nysa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
ustawy o samoruądzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej
i ustawy o finansach publicznych,

2) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, odpowiedzialnośó, kreałwnośó,
dyspozycyjnośó,



J. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Zapewnieni e realizacji zadń Wy działu Gospodarki Komunalnej

1. Komórka Gospodarki Komunalnej
1) współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakręsie:

a) systemu ciepłowniczego,
b) systemu oświętlenia ulicznego,

i Drogownictwa:

c) utrzymania i zarządzania cmęntarzami komunalnymi oraz nieczynnymi cmentarzami

koIlttllalnl,t,1,1i.

d) rvspółprac.v-, ze spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA" w zakresie

opracow,ania tarl,fy za zbiororvę zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ściekorv.
2) lvtlioskowallie o zakłaclanie, rozszerzanle oraz zamykanie cmentarzy komunalnYch,

3) lvspołpraca ze Starostr,vetn Por,viatowyn-l w Nysie w zakresie wydawania zezwoleti na

sprowadzenie zwłok z zagranicy,
4) uII,z1 lnallic rlliejsc parnięci.
5) utrzymanie konrunalnych terenów zielonyclr.
6) utrzynranie czystości tla teretlie miasta i Grniny,
1) nadzor nad realizacją obowiązkowej deratyzacji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czYstoŚci

i porządku w gminach,
8) utrzymanie szaletów miejskich,
9) realizacja dekoracji świątecznych i okolicznościowych miasta,

10)utrzymanie tęręnów międzyblokowych (podwórek) stanowiących mienie

i pozostĄch tęrenów komunalnych,
11)współpraaa z Powiatową Stacją Sanitarno _ Epidemiologiczną w Nysie w

czystości tęrenów komunalnych i szalętów miejskich,
12) współpraaazę wspólnotami mięszkaniowymi i sołectwamiw zakresię małej architektury,

13) bieżące utrzymanie szlaków tematycznyah, szlaków historycznych, Ściezek rowerow}ch,

tablic z nazwami ulic i placów na teręnię miasta i sołec§v,
14) współudział w planowaniu oświętlenia dróg, jego biezące utrzyrnanie oraz rcz|iczanie

kosztów zużytej energii i eksploatacji urządzeń, oświetlęnia drogowego,

15) kontrola stanu urządzeń oświetlenia drogowego,
16) uzgadnianie zasad korzystania przez ptzęwoźników z przystanków komunikacYjnYch

zlokalizowanych na drogach gminnych lttb zarządzanychprzez Gminę,
17) organizowanie i nadzor nad regularnymi przewozami wykonywanymi w ramach

loialnego transportu zbiorowego oraz ustalanie opłat za usługi przewozowe miejskiej

komunikacj i zbiorowej,
18) zawieranie umów z operatorem, roz|iczanię świadczenia usług przez MZK wramach

rekompensaty dla przewozów zaml<rtiętych i otwaĄch oraz wspÓĘraca Z gminami

ościennymi w zakresie świadczenia usług przewozowych,
19) utrzymanie oraz zabezpieczente obiektów i nieruchomości, w tym zabYtkÓw,

stanowiących własność Gminy, niebędących w dyspozycji innych jednostek Gminy,

2. Komórka Drogownictwa:
1) zarządzanle drogami publicznymi gminnymi oraz drogami wewnętrznymi stanowiącymi

w,lasnośc Gnlin\. a w szczegolności:
a) prowadzenie ervidenc.ji oraz numeracji pirblicznych dróg

mostolvych. oraz ich bieząca aktualizacja,

gminnych i obiektów

b) propozycje zallęzania dróg do kategorii dróg gminnych publicznych,

c) sprawozdawczość w zakręsie dróg i obiektów mostowych,
d) wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i dokonywanie odbioru przywrócenia

pasa do stanu pierwotnego,
e) koordynowanie robót w pasie drogowym z właścicięlami utządzeń infrastruktury

technicznej,
0 utrzymanió terenów zielonych w pasach drogowych, w tym drzew w drogach

gminnych,

Gminy

zakresie



w szczęgólności dojazdowych do pól, w zakręsie wskazań i uzyskanych zęrwolęń
przez W y dział Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska,

g) wydawanie uzgodnień w sprawie zmniejszenia odległości (linii zabudowy) obiektów
budowlanych od dróg gminnych,

h) wydawanie decyzji w sprawie warunków technicznych dla projektowanych zjazdow
z droggminnych,

i) wydawanie decyzji w sprawie warunków technicznych lokalizacji w pasie drogowym
sieci uzbrojenia i obięktów nie rvłiązanych z gospodarką drogową,

j) wydawanię opinii do projektów decyĄi o warunkach zabudowy orv o ustaleniu
lokalizacj i inwestycj i celu publicznego,

k) uzgadnianie dokumentacji w ramach Powiatowego Zespołu Uzgadniania
Dokumęrrtacji w Nysie,

l) współpraca z komórkami Urzędu w zakresię opracowania wniosków Gminy w części
dotyaząaej zadań inwestycyjnych w zakręsię dróg gminnych;

2) utrzymanie bieżące i naprawa publicznych dróg gminnych, dróg wewnętrznych
stanowiącyc|r własność Gminy, w tym:

a) bieżąca kontrola stanu technicznego nawięrzchni jezdni i chodników, dróg
gruntowych, oznakowania poziomego, pionowego, kanalizacji deszczowej i obiektów
inżynierskich w pasie drogowym orazięh kwalifikowanie do napraw, remontów oraz

modenrizacji,
b) okresowa kontrola dróg i mostów,
c) opracowywanie rocznych planów finansowych i ich realizacja,
d) z|ecanie robót, zawięranię umów oraz dokon},wanie odbioru technicznego robót

w zakesie rzęczowo - finansowym,
e) organizowanie i prowadzenie "akcji zima" na drogach gminnych,

D współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
w zarządzaniu drogami,

g) współpraca z sołectwami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie utrąlmania
i ręmontów dróg, obiektów mostowych, kanalizacji deszczowej,

h) współpraca z jednostkami ubezpieczającyml w zakręsie odpowiedzialności cywilnej

i)
za lvypadki na drogach.
llapl,itwy bież_ące z,wiitzattc / lltl7\ lllatlietll nawierzchni dzia}ek drclgor.vych na teretlie

podwrirek (chrldniki. doiścia. placc).
uczestlriczellie w odbiorach techniczllych robot prowadzonych w drogacl'l przez

pozostałe komorki UrzędLr:
3) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeńsfwem t organizacją ruchu na drogach zarządzanych

przez Gminę, w tym:
a) organizowanie prac Zespołu doradczego do spraw opiniowania wniosków

dotyczących zmiany organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Burmistrza,
b) vdziŃ w pracach Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa iOrgantzacji Ruchu,
c) rozpatrywanie wniosków dotyczących bezpieczefstwa i organizacji ruchu,

d) planowanie i wprowadzanię zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
e) uzgadnianie korzystania z dróg gminnych w sposób szczego|ny.

3. Komórka Strefu Płatnego Parkowania:
l) przygotowywanie rozwiązań prawnych dla ustalenia strefu płatnego parkowania,
2) uzyskiwanie wymaganyah prawnie opinii dla przygotowanych projektów uchwał Rady,
3) przygotowywanię matęriałów przętargowych dla wyłonienia administratora stref płatnego

parkowania,
4) nadzor nad rea|izacją umowy na administrowanie strefą płatnego parkowania w zakresie

rzeQzowm,
5) pozyskiwanie z MSWiA - CEPiK danych osobowych właścicieli pojazdów, zgodnie

zwykazem numęrów rejestracyjnych pojazdów parkujących bez opłaty parkingowej,
przekazanym przez Biuro streĄ, płatnego parkowania w Nysie,

6) wprowadzanie danych osobowych właścicięli pojazdów do systemu komputerowego dla

umozliwienia prowadzenia postępowania egzekucyj nego w administracj i,

7) skutęczne zawiadamianie dłuzników wskazanych przez MSWiA - CEPiK pOptZęZ

wygenerowanie w systemie komputerowym upomnień i ich wysłanie za potwierdzeniem

odbioru,

j)



8) przękazywanie wystawionych i skutecznię doręczonych upomnień wraz Zzwrotnymi
potwierdzeniami odbioru do Wydziału Finansowego, celem dalszego postępowania

egzekucyjnego w administracj i,

9) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania abonamentów specjalnych oraz

abonamęntów dla mieszkańców,
10) prowadzenie spraw reklamacji, złożonych przez właścicieli (uĄĄkowników) pojazdów

kwestionujących zasadnośó wystawionych przez kontrolerów BSPP węnlrań o braku

opłaĘ parkingowej,
11) bieżąca współpraca z Biurem Stre§ Płatnego Parkowania orazWydziałem Finansowym

w zakręsię realizowanych opłat i zaległości w opłatach za parkowanie,

12) prowadzenie innych spraw z zahęsu funkcjonowania stre§ płatnego parkowania w tym:

przygotowanie odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców, przygotowanie

materiałów do spraw odwoławczych, korygowanie danych adresowych właścicieli
pojazdów w zakręsie wprowadzania danych osobowych do programu komputerowego,

l3) sprawdzanie przedkładanych przez Biuro Strefo Płatnego Parkowania miesięcznych
rozliczeń nalezności wynikających z nałożonvclr opłat dodatkowych, abonamentów, opłat

za parkowan ie i przekazywanie sprawdzonych rozliczęń do Wydziału Finansowego.

4. Zapewnienie nalezytej organizacji pracy i sprawnego wykon;.wania zadań wydziału,

aw szczególności:

opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w
wynikających z zakresu działania wydziafu,
planowanie i organizowanie pracy wydziału,
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
przeprowadzanię kontroli wewnętrznej wydziału,
dokonywanie podziału czynności pracownikom wydziału,
zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale,

indl.rłidualnych sprawach

wn io skowan ie w sprawach przyj mow ania, zw alniania, awansowania, wyróżniani
pracowników wydziału i udzięlania urlopów wypoczynkowych w
z bezpośred nim przełożonym,

B) Lrcizielanie pracor.l,nikoIn rvy,działr-r kary, porządkowej w formie upomnienia,
9) plzestrzegallie terminów wl,nikającl,ch obor,viązLrjącej Polityki Rachunkowości iirrnyclr

aktorv prar,r,ny,ch.

l0) pralviclłor.r,a realizacj a zadall rłl,nikająca z inforIna§cznyclr systetnów uzytko\\rych,

1 1) bieżąca aktualizacja składnikorv mienia podlegającycll ubezpieczeniu,
l 2) opiniolł,anie wn iosków złozonych do BLrdzetrr Obyr,vatelskiego.

5. Naczelnik w_vdziałLr ponosi odpowiedzialrlość za naruszenie dyscypliny budzetowej, w tyn
w szczególllości za realizowanie wydatkolv w zakresie objętym powierzonytn zakresem obowiązków.
6. Do zaclali Naczelnikow Wydziałów lv zakresie tladzoru rlad jednostkarni organizacyjnymi naleĄ
w szczególności:

l) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych m.in.

rv zakresie:
a) realizacji zadali statutowyclr i regulaminowyclr,
b) zgodności wykorrywanych zadań z obowiązującyrni przepisami prawa,

c) realizacji za|ecen i wnioskow pokontrolnych z przeprowadzanyclr kontroli przez

uprawnioIle jednostki lLlb słuzby,

d) realizac.j i zarządzeń Burmistrza.
e) prawidłowości i ternrinowości realizacji uchwał i programów określonych przez Radę,

2) monitororvanie prar.vidłor,vości realizacji procesLl inwestycyjnego w zakresię rzeczowym, na

etapie pro.jektLr irealizacji zadania irlu,estycyjnego, a takze wspołpracy z komórkami

organizacyjllymi UrzędLr oraz.jedIlostkarni organizacyjrrymi - na każdym etapie realizacji tego

proceSLl.

7.Zapewnienie nalezy,te.i organizacji pracy i sprawnego wykonywaniazadań rlalezących do wYdziału:

1) planowanie i organizowanie pracy wydziału,
2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej wydziału,

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7) orazkarania

uzgodnieniu



1)

2)
3)

3) dokonywanie podziału czynności pracownikom wydziafu,
4) zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale,
5i wnioskowanie-w sprawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyrózniani orazkarania

pracowników wydziału i udzięlania urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu

z bezpośred nim przełożonym,

6) przestrzeganie tęrminów wynikających obowiązującej Polityki RachunkowoŚci i innych

aktów prawnych,

7) ponoszenie odpowiedńdnoścj za nan)Szenie dyscypliny budżetowej.

4. Informacja o warunkach pracy na §tanowi§ku:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

wypo sazinie, stanowisk a pr aay : b iurko, komputer, drukarka, telefon,

rrĘcrnewarunki pracy: praca koncepcyjna z obsfugą komputera wymagająca sprawności obu

rąk iwymuszonej pbz}cji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany ioŚwietlony, obsługa

komputera powyźej połowy dobowego wymiaru czasu praQy,

uciąŻliwoSci flzyózne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

*ylio,ly*unie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kęgosfupa oraz

statyczne obciązenie mięśni tułowia.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaŹnik

zatrudnięnia os6b-niepełnorp.u*ny.h w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przePisów

o ręhabilitacji zawodowej-i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnYch, nie

przekrocrył 60ń.

Wymagane dokumenĘ:

1) list mofiacyjny,
ż) zycioryi - Óurriculum vitae z informacjami o wykształceniu i oPisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3 ) kwóstionariusz 

- 
osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurzę Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczęnię o zatrudnieniu w ramach umowY

o praoę, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczęj - poświadczenie

zgodności kopii zaświadęzenia o wpisie do ewidencji działalnoŚci gospodarczej

d okon an e pr zez or gan adm i n i stracj i s amorządowej,

kserokop ia dypl omu potwierdzaj ącego wykształcenie,
kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach,
opinie, referencje,
oświadczęnie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
umyślnie, ścigane

10) koncepeja prowadzenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa.

Druk krvestionariusza osobowego jest dostęprry na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

u'NYsie i u' Biurze Kadl Miejskiego lv Nl,sie rrl, Kolejowa l5,

RegLrlamin naboru tla wollre statlorviska urzęclnicze w Urzędzie Miejskim w NYsie jest

opublikolvany w BIP na stronie internetorvej www.nysa.pl.

4)

5.

6.

5)
6)
1)
B)



Wymagane dokumenfy aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa" naleĘ składaó osobiście
wsekretariacie Urzędrr Miejskiego wNysie u|. Kolejowa 15 pok, l02 w terminię do dnia
26 majaż0l7r. do godz. 1600.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej l5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwęstionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
być opatrzone klauzulą ipodpisem:

,,Wyrażam zgodę na przętwarzanię moich danych osobowych zawaĘch w ofercię dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z2016r. poz.902)".

BURM

Kordi7

Data publikacji 16.05.2017 r.


