
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

inspektor - Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

nazwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo
podj ęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria środowiska lub prawo ockony
środowiska i pokrewne,

3) stażpracy: co najmniej 3 letni,
4) pełna zdolność do cąmności prawnych i korzystanie z pełni praw publiczrlych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskaźęńa publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
1) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, kreatywność, komunikatylvnośó,

umiejętnośó radzenia sobie zę §tr§sem, umiejętnośó zarządzania czasęm pracy,
pracowitość, empatia, asertywnośó, dyspozycyjnośó, punktualność,

2) umiejętności zawodowe: znajomośó - Kodeksu postępowania administracyjnego,

instrukcji kancelaryjnej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orv o ocenach

oddziaływania na środowisko, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwań na środowisko, umiejętnośó
planowania i wyznaczania celów, gradacji wazności wykonywanych zadań,

umiejętnośó obsługi komputera w pakiecie MS Office (Word, Excel),
3) doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej 3 letni stażpracy w urzędzie

administracj i publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opiniowanie i przedkładanie wniosków do Wojewody Opolskiego, Starosty

Nyskiego
w Nysie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa
oraz Wojewódzkiego lnspektora Ochrony Środowiska o działalności uciążliwej
podmiotów gospodarczych,

2) planowanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarcze

korzystanie
ze środowiska wynikającychz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony



środowiska oraz nadzór nad wydatkorvaniem środków pochodzących z opłat za

gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony

środowiska, sprawozdawczośó w tym zakresie, naliczarrie opłat ponoszonychprzez
Urząd z tytlłtl gospodarczego korzystania ze środowiska,

3) sprawozdawczośó do krajowej bazy emisji gazów cieplamianych i innych

substancji,

4) wydawanie decy.zji środowiskowych na podstawie przepisów ustawy z dnia

3 paździerrlika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na

środowisko,
5) edukacja ekologiczna - propagowanie tematów ekologicznych wśród mieszkańców

gminy,

6) nadzorowanie zadań do wykonania związanych z wdrożeniem wymagań prawa

Unii Europejskiej w zakresię ochrony środowiska objętych okresami przejściowymi

oraz inn)zmi wymaganiami prawa wspólnotowego, wydawanie decyzji nakładającej

na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzeńa obowiązek prowadzenia

w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykaczającychpoza obowiązki,

o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w prąlpadku przekroczenia

standardów emisyjnych, wydawanie decyĄi nakazującej osobię ftzycznej, którĄ
działalnośó negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym

czasie czynności zmierzających do ograniczęnia negatywnego oddziaĘwania na

środowisko,
7) alónltzacja gminrrego programu ochrony środowiska wrazzę sprawozdawczością,
8) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o

środowisku
i jego ochronie, udostępnianię na wniosek informacji o środowisku, opiniowanie
wojewódzkich programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki

odpadami,

9) wydawanie zezvłoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
1 0) opiniowanie proj ektów prac geologicznych,
11) wydawanie decyzji nakarującej właścicielowi gruntów wykonanie w określonym

terminie odpowiednich zabiegów w razię wystąpienia z winy właściciela innych
form degradacji gruntów, o których mowa w ustawie z dńa 3 lutego 1995r. o

ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym również spowodowanej

nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami,

szkodnikami i chwastami,

12) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu powodującego zmiaty
stanu wody na gruncie szkodliwie wpĘwających na grunty sąsiednie przywrócenie

stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom,

zatwierdzańe w drodze decyzji ugód właścicieli gruntów ustalających zmiarry

stanu wody na gruntach, tldział w rozprawach wodnoprawnych, dotyczących
urządzeń melioracji wodnych szczegółowy ch,

13) zlecanie robót na prace remontowe rowów melioracyjnych gminnych i innych

urządzeń wodnych na tych rowach, współdziałanie w zakresie wynikającym z

obowiązujących przęisów prawa z jednostkami realizującymi zadańa w zakresie
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, wydawanie decyzji
nakazującychprzyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,



14) współpraca z merytorycznym wydziałem przy opracowywaniu wniosków Gminy

w zakresie wymogów związanychz ochroną środowiska (procedury OOS, iĘ.),

15) utrzymanie rowów oraz innych rowów niemelioracyjnych na terenach

stanowiących własność Gminy.
4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, skaner, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wyrrragająca

sprawności obu rąk i wymuszonĄ 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 podjazd, winda),

4) uciążliwości flzycznewystępujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie

kręgoshrpa oruz statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w |Jrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

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

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4\ kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganęgo stażu pracy,

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

1) opinie, referencje Qeżelikandydat 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 oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skańowe,
10) osoba nięosiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzającą znajomość j ęzyka polskiego :

. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamtn
zjęzyka polskiego na poziomie śrędnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończęnie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłr,macza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) ks erokopia dokumentu potwier dzającego niepełno sprawnośó *



* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy

z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 20l8t, poz. 1260, ze zm.)

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolne stanowiska urzędnicze wUrzędzieMiejskimw Nysie jest opublikowany w BIP na stronie

internetowej www.nysa.pl -zakładka oo Praca w Urzędzie".

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
inspektora w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska" należy składaó osobiścię
wsękretariacie Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminię do dnia
18 grudnia 2018r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oruz tńlicy informacyjn ej w Urzędzie Miej skim w Nysie ptzy ul. Kolej owej 1 5.

Pracownik podejmujący pracę po rM pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumięniu
przepisów art.16 ust, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 20I8r. poz. 1260, ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której
mowa w art, 19 wymienionej ustawy.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwsze umowy na czas określony, a po
tym okresie na czas nieokreślony.

Zgodnie zart.|3 ust. 1 iust. żrozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady(UE) 2016/679
z27 kulietnia20l6r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ}łl zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 4 6 l\NE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lJrząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.p1, telefon: 77 4080500, reprezentowanaprzezBurmistrza Nysy;

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

3) przetu,arzańe Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego roryorządzenia RODO w związku
z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowigków z tym zw iązanych ciążący ch na pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda PanlPani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgodana ich przetwarzańe (art. 9 ust. 2 lit. ARODO), która może zostaó odwołana
w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywauęprzęz czas okręślony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu plawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograticzenia ich przetwatzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wob ec ich pr zetw ar zania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani,/Pana - narusza przepisy unijnego
rozpotządzenia RODO;

7) podanie przezPańąPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
zawarciaumowy;



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 1ń stosownych upoważnień;

PanilPana dane osobowe nie będą przetwatzanę w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane".

Data publikacji ł" I2.20I8r.


