
OGŁO§ZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

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

naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wYksźałcenie - wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictw ie wyższym,

3) co najrpniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na
stanowisku o pokewnym zakresie zadań do realizowanych przez wydział lub
wykonywanie przęz co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym zwymagańami na stanowisku, którego dotyczy niniejszy nabór,

4) pełna zdolność do cąmności prawnych i korzystanie zpełnipraw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wylokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskaźęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia.

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

1) preferowany kierunęk studiów wyższych: administracja, geodezja, gospodarka
nieruchomościami,

2) umiejętności zawodowe
a) znajomośó przepisów prawa reguĘących problematykę związaną zę

stanowiskiem pracy: ustawy z dńa 21 sierpnia I997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), ustawy z dńa
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446 ze zrn.),
Kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomośó Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie, Statutu
GminyNysa

3) predyspozycje osobowościowe: samodzielnośó, odpowiedzialnośó, kreatywność,
dyspozycyjnośó.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Zapewńenie realizacji zadańnależących do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nięruchomościami:



1. Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami
1) zbywańe nieruchomości stanowiących własnośó Gminy, w tym:

a) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i uĄrtkowych,
b) zbywanie działekbudowlanych i nieruchomości zabudowanych,

2) przekazywanie mienia jednostkom pomocnicązm Gminy,
3) Przygotowywanie dokumentów w sprawach pierwokupu nabycia nieruchomości

położonych na terenie Gminy,
4) wykup od osób prawnych i fizycznych gruntów przęznaczonyęh pod inwestycje

w porozumieniu z wydziałemwłaściwym d/s inwestycji,
5) wnoszenie na własnośó w formie wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości

stanowiących mienie Gminy do spółki prawa handlowego,
6) oddawanie nieruchomości gminnych w trwaĘ zatząd komunalnym jednostkom

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz jego wygaszanie na wniosek
lub z urzędu,

7) sporządzanie umów użyczeńanieruchomości gminnych,
8) alłualizacja opłat rocznych z tytllłu trwałego zaruądu i ufikowania wieczystego

nieruchomości gmirurych,
9) naliczanie opłat adiacenckich,
10) współtworzęńe wykazu gminnego zasobu nieruchomości,
1 1 ) prowadzenie spraw związanych z dzierżaw ą gminrrego zasobu nieruchomości,
1 2) opracowanie miesięc znychwykazów ze sprzedaĘ nięruchomości gminnych,
13) przekształcanie prawa użlkowania wieczystego w prawo własności,
14) sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z wypłatą odszkodowań za

grunty wydzielone pod budowę dróg, a przejęte przez Gminę z moay prawa (zgodnie
zMPZP),

15) wydawańe zgo.dy na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,
16) prowadzenie ofreratu i nazewnictwa ulic,
1 7) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
18) prowadzenie postępowań w sprawie podziałów irozgraniczeń nieruchomości,
19) prowadzenie zmiany nazw miejscowości i zmiarry granic Gminy oraz granicjednostek

wchodzących w jej skład, w zakresie geodezyjno-kartograficzrym,
20) prowadzenię ewidencji gminnego zasobu nieruchomości w wersji elektronicanej,
21) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości będących własnością Gminy Nysa,
22) nadavłanie nazw gminnym obieltom lżyteczności publicznej.

2. Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlan)rmi
1) opracowanie projektu Planu zarządzaŃa nięruchomościami/obiektami budowlanymi,

a następnie jego realtzacja,
2) nadzór nad ręalizacją wszelkich umów, których przedmiotem są obiekty budowlane

będące własnością gmlny oddane w zarząd, administrowanie lub irrne formy władania
nieruchomościami,

3) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia optymalizaĄi form zarządzatia
nieruchomościami będącymi własnością Gminy,

4) stała aktualizacja stanu rzeczowego mienia Gminy, w tym prowadzenie ewidencji
obiektów będących własnością Gminy z uwzględnieniem formy i sposobu ich
zarządzania,

5) podejmowanie działań mających na celu optymalizację procesów sprzedaży
nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy, w tym podejmowanie
inicjatyw zmianw tym zakresie w regulacjach wewnętrznych,

6) analiza rynku nieruchomości oraz organizowanie akcji promocyjnych i marketingowych
zmierzających do korzystnego zagospodarowania lub sprzedaĘ nieruchomości
gminnych,

7) współpraca z innymi wydziałami Urzędu w zakresie tnweftaryzacji zasobów
budowlanych, a także regulacji stanów prawnych nieruchomości/obiektów,

8) sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty reklamowej, dotyczącej nieruchomości
Gminy, będących w kompetencji Wydziału.



3. Zapewnienie należrytĄ organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań wydziału,
aw szczególności:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacjizadań,
2) załatwiańe skarg, wniosków, petycji i interpelacji radnych wg właściwości,
3) przygotowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakesie

swego działania, w tym Strategii Gminy Nysa i Programu Ochrony Środowiska Gminy
Nysao

4) współdziałanie w sporządzaniu projektów planów zagospodarowania przestrzenrrego,
5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z zahęsu swego

działańa,
6) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej w zakresie

ustalonym odrębnymi przepisami,
7) wykonywanie w zakresie zleconym prac zwlązanych z wyborami Prezydenta RP,

wyborami do Sejmu i Sęnatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów jednostek
samorządu terytorialnego otaz wyborami ławników, zprzęprowadzeniem referęndum
ogólnokraj owego i gminnego,

8) wykonywanie prac związanychz wyborami organów jednostek pomocniczych Gminy,
9) prawidłowa realizacja przetwarzańa danych osobowych zgodnie z ustawą o ockonie

danych osobowych,
10) przygotowywanie pĄektów uchwał i matęriałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji

oraz kontrola realizacji podjętych uchwał,
11) przekazywanie postanowień Rady i Komisji do realizacji jednostkom otganizacyjnym

GminyNysa,
12) obsfuga edytora aktów prawnych XML,
13) przygotowywanie pĄektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów innych dokumentów

według zakresu zadań,
I 4) sporządzanie sprawozdań statystycznych.,
15) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Inwestorów oraz Biurem Zarnówięń

Publicznych w odniesieniu do prowadzonych przez zadań,
16) wspóĘraca z Wydzińem Rozwoju Infrastruktury w sprawie realizacji zadań

inwestycyjnych i ręmontowych z zabęsu działańamerytorycznego Wydziału,
17) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Nadzoru Właścicielskiego

iPrzęksńałceń Własnościowych oraz Informacji Publicznej w zakresie rcalizacji zadań
wynlkających z ustawy z dnia 6 wrześńa 2001r. o dostępie do informacji publicznej
w trybie wnioskowym i z ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu
informacj i sektora publicznego,

18) wspóĘraca z Wydziałem Administracyjno - Otguizacyjnym w zakresie realizacji zadań
wynrkających z rozporządzenia Ministra Spraw Wervnętrznych i Administracji z dnia
18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

19) gospodarowanie środkami budzetowymi przeznaczonymi na zadańa będące
w kompetencji Wydziału w sposób celowy, oszczędny i efektywny,

20) współpraca z irrrrymi Wydziałami w zakresie zŃatwiańa spraw dotyczących kilku
Wydziałów,

2I) realizacja zadań wynrkających z zawieranych umów o dofinansowania zewnętrzne
w zakresie kompetencji poszczególnych Wydziałów, przry pełnej wspóĘracy
z W y działem wi o dącym dla r ealizacji danej umowy,

22) wspóĘraca zWydziałem Rozwoju lnfrastruktury w zakresie opracowywanych wniosków
Gminy o dofinansowania zewnętrzne,

23) prowadzenie metryk dla noworozpoczynanych spraw administracyjnych,
24) lbezpieczęńę majątku Gminy, będącego w zakresie działalności Wydziału,
25) przekazywanie wniosków do Wydziału Finansowego o dokonanię zmianw budżecie na co

najmniej 3 dni roboczeprzed wyznaczonpterminem przekazaŃauchwał na komisje,
26) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

wynrkaj ących z zakresu dzińańa W ydziŃu,
27) planowanie i organizowanie pracy Wydziału,
28) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Wydziafu,
29) dokonywanie podziału czynności między pracowników Wydziału,



30) zapewnienie dyscypliny pracy w Wydziale,
31) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, awansowania, wyróżniania oraz zwalniania,

karania pracowników Wydziału i udzielania urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu
z b ezpo średni m pr zełożonym,

32) udzielańe pracownikom Wydziału kary porządkowej w formie upomnienia,
33) nadzor nadprzekazywaniem dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego,
34) przestrzeganie terminów wynrkających z obowiązującej Polityki Rachunkowości i innych

aktów prawnych,
35) prawidłowaręalizacja zadań wynikająca z informatycznych systemów użytkowych,
3 6) bieżąca aktlsalizacja składników mienia podlegaj ących ubezpieczeniu,
3 7) opiniowanie wnioskó w złożony ch do Budżetu Obywatelskiego.

4. Naczelnik Wydziafu ponosi odpowiedzialność za naruszęńe dyscypliny budżetowej, w tym
w szczególnoŚci zaręalizowanie wydatków w zakresie objętym powierzonym zakresem obowiązków.

4, Informacja o warunkach pracy na §tanowisku:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
wypo sażenie stanowisk a ptacy : biurko, komputer, drukarka, telefon,
ftzyczne warunki pracy; praca koncepcyjnaz obsfugą komputera wymagająca sprawności obu
rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzęwany i oświetlony, obsługa
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
uciążliwości flzyczne występujące w miejscu wykonywania cąmności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosfupa oraz
statyczre obciążenie r_nlęśni tułowia.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekłoczył 6Yo,

Wymagane dokumenĘ:

l) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitaę z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę, w prąrpadku prowadzenia działalności gospodarczej - poświadczenie
zgodności kopii zaświadczenta o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dokonane pTzez organ administracji samorządowej,
kserokopia dyplomu potwierdzającego wyks ńałceńe,
kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach,
opinie, referencjeo
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu zpehi
praw publicznych,
oświadczęnie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
koncepcj a prowadzeni a W y dziŃu, Geodezj i i Gospodarki Nieruchomościami.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze KadrMiejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.
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Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w TJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" naleĘ składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie ul, Kolejowa 15 pok. IO2 w terminie do dnia
6 grudnia 2017r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy informacyjnej w lJrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinrry
byó opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrużamzgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartychw ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizaĘi procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dńa 29 sierpnia I997r.
oochronie danych osobowych (Dz. U. z ż016r, poz. 9ż2) oraz ustawą zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2076r. poz. 9O2 ze zm,)".

Data pńlika cli łhtI.łOIłr.


