
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjrry nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Wydział Rozwoju PoliĘki Społecznej

nazwa §tanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
inrrego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, ekonomia, finanse, administracja,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyfokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskatżęnia publicznego 1ub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe ponłalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: sumierrrrośó, komunikatylvność, umiejętność pracy
w zespole, kreatywnośćo bezstronnośó,

2) umiejętności zawodowe: bardzo dobra obsługa komputera i inrrych wządzeń
biurowych, umiejętnośó stosowania przepisów Ęa, instrukcji kancelaryjnej, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego,

3) mile widziane doświadczęńę zawodowe w pracy w lrzędzie, w tym na pokrewnych
stanowiskach - minimum 1 rok.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne
1) prowadzenie polityki mieszkaniowej w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

mieszkańców Gminy,
2) opracowywanię i realizacja przyjętych zasad wynajmowania lokali wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
3) prowadzenie ewidencji komunalnych zasobów mieszkaniowych w budynkach

stanowiących własnośó Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych
zvdziałęm Gminy,

4) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie określania stawek czyns^]
za lokale komunalne,

5) rozpatrywańe wniosków dotyczących obniżki azynszu za lokalę komunalne,



6) prowadzenie Ęestru prawomocnych wyroków o eksmisję i ich realizacja,
rozpatrywanię wniosków osób ubiegających się o:

. najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

. zamialę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

. uzyskanie tytułu prawnego do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy,

. przedhnzenie umowy najmu lokalu socjalnego,
t dobrowolną zamianę lokali,
. dołączenie pomieszczęń do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy,
7) kontrola w terenię spraw dotyczący ch złożony ch wniosków mieszkaniowych,
8) weryfikacja posiadania przez nĄemców lokali komunalnych tytułów prawnych do

innych nieruchomości,
9) opracowylvanie zasad dziaŁania Komisji Mieszkaniowej,
10) współpraca z Komisją Mieszkaniową, w tymi przygotowywanie dokumentacji na

Komisję otaz sporządzańeprotokołów z jej posiedzeń,
1 1 ) opracowywanie i sporządzańe:

. list osób zakwalifikowanych do najmu lokali komunalnych,

' wykazu osób ubiegających się o najem lokali komunalnych,
12) wydawanię skierowań na najem lokali komunalnych,
13) opracowywanie wieloletniego proglamu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy,
14) opracowywanie i nadzór nad rocznym planem remontów mięszkaniowego zasobu

Gminy we wspóĘracy z komórka ds. remontów oraz podmiotem zarządzającym tym
zasobem,

15) zlecanie inadzót nad administrowanięm i zarządzaniem zasobęm lokalowym,
16) reprezentowanię Gminy w sprawach dotyczących zarządzańa nieruchomościami

wspólnymi, poprzęz sprawowanie funkcji pełnomocnika Gminy w małych i dużych
wspólnotach mieszkaniowych,

1 7) uczestni czenię w zębrańach wspólnot mieszkaniowych,
18) sporządzanie analizi corocznych sprawozdań z działalności wspólnot mieszkaniowych,

w których Gmina jest współwłaścicielem,
19) prowadzęnie zestawień dotyczącychzarządzania nięruchomością wspólną, w tym:

. zaliczękna kosź zarządl,

. zaliczękna koszty remontów,

. udziałów Gminy,

. ilości lokali wę wspólnotach mieszkaniowych,
20) sporządzanie sprawozdafi GUS i innych dotyczącychmieszkaniowego zasobu Gminy,
21) opracowywanie danych dotyczących cąmszów najmu lokali mieszkalnych nie

należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połozonych na obszarzę Gminy
Nysa,

22) opracowywanie i rea|izacja przyjętych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
i garażami stanowiącymi zasób lokalowy Gminy,

23) prowadzenie spraw rwiązarrych z wypŁatą odszkodowań wierzycielom z tytułu
niędostarczeńa przez Gminę lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na
podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Zadańa pomocnicze:
1) wspóĘraca z WydziŃem Planowania Przestrzenrrego i Wydziałem Spraw

Obywatelskich w zakresie sprzedaży mieszkań i spraw meldunkowych,
2) wspóĘraca z administracja Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zadańaokresowe: uczęstniczęnie w zębraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych.



4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarue czasnpracy,
2) wyposazenię stanowiska pracy: sprzęt informatyczny stanowisko komputerowe,

oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,
3) ftryczne warunki pracy: plaaa z obsfugą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera
powyzej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wej ście główne po siada podj azd, winda),
4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia. Praca w terenie podczas wizji i uczestniczeniu
w zębraniach wspólnot.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wUrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitaę z informacjami o wykształceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczęnie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia stażu pracy Qeżeli kandydat takie posiada),

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
f) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

g) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publiczrych,

i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z o skańeńa publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzającą zrajomo ść języka polskiego:
. certyfikat znajomości ięrryka polskiego poświadczaj ący zdany egzamin

z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowan).m,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania ZnĄomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

k) kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełnosprawność *



t w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego
zart,l3austawyzdńa2l listopada2008r. opracownikachsamorządowych(Dz.U.z2016r.poz,902)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie u1. Kolejowa 15,

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędńcze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa,pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej" należy składaó osobiście
wsekrętariacie Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15 pok, 102 w terminię do dnia

31 sierpnia 2017r. do godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronię internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzieMiejskimwNysieprzyul.Kolejowej 15,

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

,,Wyrażamzgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2075r. poz.2l35 ze zm.) oraz ustawą zdńa
21 listopada 2008r, o pracownikach samorządowych (Dz, U. z2016r., poz.902)".

Data publika cii .(9..,ot.zotlr.


