
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

podinspektor

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

;tanor.viska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obyrvatelstwo polskie lub obl.watelstlvo państwa człoŃowskiego Unii Europejskiej lub
irrnego państwa. lctórego oby.watelotn, na podstawie umów rniędzynarodowy,ch lub
przepisów prawa wspólnotowego. przysługuje prawo podjęcia zatrucinienia na

terytorium Rzeczypospol itej Polskiej.
2) wykształcęnie r.vyzsze.
3) pełna zdolrrość do czynności prawnyclr i korzystanie z pełni praw publicznyclr,
4) brak skazania prawomocnyn-]. wyrokiem sądu za urnyślne przestępstwo ścigane

z oskarzenia publicznego lub urnyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowanaopinia.

2. Wyrnagania dodatkorve prrzlvalającc na optym:rlnc wylronywanie zadań na staltorvisliu:

1) predyspozycje osobowościorve: wysoka kultura osobista, nienaganne zacholvanie,
dobra organizacja prac . chęć do naby.wania wiedzy, sumienność, kotnunikatlnvrrośc,
urniej ętnośc analitycznego myśl eni a, urrriej ętność pracy w zespole.

umiejętności zawodowe: znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisór,v
ustawy o gospodarce nieruchomościami i je,i przepisów wykonawczyclr. kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy
o ochronie danych osobowych. ustawy cl samorządzie gmirurvm. ustarł,y
o pracownikach samclrządowych. znajomość struktur adnrinistracji publiczrlej, bicgła
ob s tuga kotrrputera i urządzeń biurowych.

doświadczenie zawodowe: co najtlrnie_j 1 rok stazu pracy w adnrirristracji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanię dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywanięmnarzęęzgruny
od Skarbu Państwa nięruchomości w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy prawa,

2) obrót nieruchomościami gminnymi w odniesieniu do Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego,

3) wykup od osób prawnych i ftzycznych gruntów przeznaczonvch pod inwestycje,
w porozumięniu z wydziałem właściwym ds. inwestycji,

4) sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej zwlązanej z wypłatą odszkodowań za
grunty wydzielone pod budowę dróg, a przĄęte przez gminę z mocy prawa (zgodnie
zMPZP),

2)

3)



5) wnoszenie na własność w formie wkładu niepierrięźnego (aporlu) trieruchomości
stanowiącyclr nrienie gminy do spółek prawa handlowego,

6) oddawanie nieruchotności gminnych w trwały zarząd oraz wygaszanie prawa trwałego
zarządu na wniosek lub z urzędu komunalnym jednostkom organizacy.jrryru nie
posiadaj ącym osobowości prawnej,

7) rvygaszanie prawa użlkowania wieczystego nieruchomości na wniosek lub z urzędu
polegające na rozwiązaniu umowy (aktu notarialnego) w części obejmującej
nieruchomości, które stały się zbędne osobom prawnym lub są użlkowane niezgoclne
z przez77aczeniem na jaki zostały oddane,

8) przejnowanię na rzęcz grniny od przedsiebiorstw państwowych lub jednoosobowych
spółek Skarbu Palistwa powstałych w lvyrriku przekształcenia przedsiębiclrstwa
palistr,vowego. grurrtów zabudor,vanych budyŃarrrr mieszkalnyllli wraz
z tow arzy szącyirri obiektarrri infrastruktury techrricznej i społeczne;,

9) naliczanie opłirt adiacenckich,
10) prorvadzenie plac związanych z regulacją, aktualizacja i zakładarrieln ksiąg

rvieczystych dla nieruchonrości gnriruryclr,
11) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości będących własnością Gminy

Nysa lub pozostających we władaniu Grniny.
72) bieżące dokonyt,anie zmian w zakresie wieczystego uzy,tkorvania gruntu.
13) obsługa Podsystemu Gospodarowania Mieniem (wpror,vadzantęi aktualizacja darr;zch),
1 4) sprawozclawczość statystyczna.
15) obstuga aplikacji GEO-INFO 6 i.Net"

3. Informacja o lvarunkaclr pracy na stanolvisku:
l) praca w pełnym wyniarze czasu pracy,

2) wyposazenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
3) fizyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera rvymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i ośr,vietlony, obsługa kollrputera
powyżej połorvy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowatry do potrzeb osótl
niep ełnosprawnyclr (rvej ście głowne posiada podj azd, wi r-rda),

4) uciązliwości ftzyczne \\,ystępluące w nrie,jscu wykonywania czyrrrrości zalvodor,vyclr:

wykonywanie pracy w wylnuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosłupa oraz
statyczne obciązenie mięśni tułowia.

4. Infornracja o rvslraźnilru zatrudnienia osób niepelnosprawnych:
W rrriesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ninie_iszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnierria
osób niepełnosprawnych w IJrzędzte Miejskim w Nysie l,v rozumieniu przepisólv o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniarriu osób niepełtrosprawnych, nie przekroczył 60ń"

5. Wymagane dokumenty:
1) 1ist motywacyjny,
2) zyciorys curricuium vitae z infonnacjarrri o wykształceniu i opisenr

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy według wzot-u dostępnego na stronie intemctowej Urzęclu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy. zaświadczenie o zatruclnieniu w ramach umowy

o pracę.

5) kserokopia dyplomu ukończęnia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeIi o ukończonych kursach i szkoleniach fieżeli kand,vdat

takie posiada),

1) opinie. referencje fieżeli kandydat takie posiada).



8) oświadczenie o pełnej zdolr-rości do czyrrności prar.vnyclr i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

9) oświadczęnie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślrrie. ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokunentu
potwierdzającą znaj omość języka polskiego :

' certyfikat znajorności języka polskiego poświadczający zdany egzallrin
z języka polskiego na poziclmie średnim ogólnym lub zaawansowanyfit,
wyclany przez Patistwową Komisję Poświadczania Zna_iorrrości Języka
Polskiego jako Obcego,

' clokutrrent potwierdzający ukończęnie studiów wyzszyclr prolł,adzonych
w języlo polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systenrie oświaty,
' świadectwo nabycia uprawnień do wykonyłvania zawodu tłunracza

przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
1 1 ) ks erokopia dokumentu potwi erd zającego niepełno sprawnośc *

* w przypadku osobv niepelnosprarvne_j. która zatnierza skorzystac z uprarvnicnia wynikającego z ari, 13a ustawy

z dnia21 listopada 2008r, o pracownikach satlorządowych (Dz, U, zż()l6r, poz,..)02. ze zn.)

Druk kwestionariusza osobowego jest clostępny na stronie internetowe.1 Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze IGdr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. I(olejowa 15. Regulamin naboru na

wolnę stanowiska urzędticze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie
internetowej www.nysa.p1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiern ooDotycz.v naboru na stanolvisko
poclinspektora w- Wyclziale Geodezji i Gtlspodarl<i Nieruchomościanli" nalezy składać
osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie u1. Kolejowa 15 pok. 102 rv tenninte do
dnia 7 lutego 2018r. do goclz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyzej określonyrn terminie nie będą rozpatr,vwane"

Informacja o wyniku naboru będzie urnieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy infonnacyjnej w Urzędzie Miejskim lv Nysie przy ul" Kolejowej 15

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, pou,inny być
opatrzone klauzulą i podpisem:

.,Wyrazam zgodę na przetwarzanię moich danych osobowych zawartych r,v olercie dla potrzeb
niezbędrrych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997r.
o ochronie danyclr osobowych (Dz. U. z ż0l5r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 200Br. o pracownikach samorządowych (Dz, U. zż0l6r,,poz"902,zeznl.)".

Data publika cji ł.1:0 1 .20 1 8r.


