
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZB

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

inspektor - Wydział Administracyjny

1.

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pństwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

innego pństwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo podjęcia zatrudnienia na

terlorium Rzeczypospolitęj Polskiej,

ż) wyksźałcenie wyższe o kierunku: administracj a, zarządzanie, informatyka,
3) staz pracy: co najmniej 3 letni,
4) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo Ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialnośó, kreałwnośó,
komunikatywnośó, dyspozycyjnośó, zdolnośó analiĘcznego myślenia, pisemnego
formułowania myśli, opinii i wniosków, praca w zespole,

ż) umiejętności zawodowe: znajomośó przepisów prawnych ( ustawa o sarnorządzie gminnym,
Statut Gminy Nysa, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie, ustawa
o finansach publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, rozporządzęnie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakręsu dzińania archiwów
zakładowych),

3) mile widziane minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w urzędach, przy wykonywaniu
podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;

l) kontrolowanie terminowego przygotowania przez v,rydziaĘ Urzędu materiałów na sesje

Rady i posiedzenia komisji,
ż) organizacyjne i techniczne prrygotow}łvanie sesji Rady Miejskiej, Rady Seniorów

i Młodzieżowej Rady,
3) prrygotowywanie projektów planów pracy Rady i Komisji,
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4) przękaTryanie radnym drogą elek*oniczną projektów uchwał i innych materiałów na
posiedzenia Komisji i sesje Rady,

5) przekazyvvanie Wojewodzie Opolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
jako organom nadzoru uchwał Rady,

6) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa Opolskiego,
7) obsługa edytora aktów prawnych XML, systemu do zarządzania pracą rady, radnych,

modułów finansowych,
8) przekarywanie właściwym wydziałom do realizacji zadań wynikających z wniosków

komisji, po uprzednim zadekrętowaniu przezBurmistrza lub Sekrętarza Miasta,
9) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
10). p,rowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady,
l1) przygotowywanie projektów uchwał związanych z fuŃcjonowaniem Rady,
12) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz koordynacja ich rozpatrywania

przez poszazególne wydziaĘ, wg dekretacji ustalonej przez Burmistrza lub Sekretarza
Miasta,

13) kontrolowanie terminowego prrygotowania odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
14) przekazywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych do publikacji na stronie

internetowej Urzędu,
l5) prowadzenie ewidencji radnych,
16) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet radnym,
I7) zamieszczanie protokołów komisji i sesji w Biuletynie Informacji Publicznej,
18) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych,
19) prowadzenie korespondencji Przęwodniczącego Rady,
20) organizacja spotkań i dyżurów radnych,
21) obsługa stĄch i doraźnych komisji powołanych przezRadę,
22) prowadzenie ewidencji delegacji radnych,
23 ) prowadzenie ewidencj i nadany ch przez Radę §rtułów honorowych,
24) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące

w kompetencji komórki,
25) wykonywanię prac z;wiązanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
26) ewidencjonowanie, kompletowanie, przechowywanie i przekarywanię do archiwum

zakładowego protokołów i dokumentacji.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

ż) wyposażenię stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

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

i wymuszonej pozycjt siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) uciążliwości ftzycme występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narazony na syndrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicmienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych wlJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczYł 6%.



6. Wymagane dokumenĘ:

l) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronię intemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu

Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw praay, zaświadczenię o zatrudnieniu w ramach umowy

. o pracę,

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

takie posiada),

7) opinie, referencje Qeżeli kandydattakie posiada),

8) oświadczęnie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korrystaniu z pełni praw

publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzaj ącą znajomośó języka polskie go :

a) ceĘfikat znajomości ięzyka polskiego poświadczający zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów v,,yższych prowadzonych
w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tŁumacza

przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
1 1 ) kserokopia dokumentu potwierd zającego niepełnosprawnośó*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego

zart,l3a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l4r.
poz,120ż ze zm.)

Druk kwęstionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

wNysie i w Komórce Kadr w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie

ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolnę stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronię internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony lub na czas nie określony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,rDoĘczy naboru na stanowisko

inspektora w Wydziale Administracyjnym" na|eĘ składaó osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 1 lutego 201,6r. do godz. 1630

Aplikacjeo które wpĘną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umięszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz tablicy informacyjn ej w lJrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 1 5.



Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwęstionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny byó

opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia t997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20I4r.,poz. tl82'1oraz ustawą

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 20l4r., poz.IżIŻ
zezm.),
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