
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Wydział Rozrvoju Poli§ki Społecznej

(Komórka ds. Lokalowych)

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe o profilu, kierunku, specjalności: ekonomia, prawo,

administracja,
3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i kor4zstanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia.

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

1) umiejętności zawodowe: bardzo dobra obsługa komputera, bardzo dobra znajomość

oprogramowania biurowego typu MS Office, umiejętność korzystania i stosowania przepisów
prawa, znajomośó obsługi kancelaryjno-administracyjnej, znajomośó języka obcego

angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,

2) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialnośó, kreałwnośó,
dyspozycyjność, zdolności komunikacyjne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie polityki mieszkaniowej w zakresie zaspokajaniapotrzeb mieszkaniowych,

2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa,

3) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie określania stawek azynsnJ za

lokale mieszkalne,
4) współdziałanie w zakresie opracow}Ąvania programów i strategii w zakresie potrzeb

mieszkaniowych,



5) współdziałanie w zakresie skięrowań na lokale mieszkalne pomiędzy wynajmującym,
komornikiem i innymi ins§rtucjami w zakresie obowiązujących przepisów,

6) prowadzenie rejestru prawomocnych wyroków o eksmisję i ich realizacja,
7) przyjmowanie i kwalifikacja wniosków (zgodnie z prryjęĘmi przez Radę Miejską zasadami)

osób ubiegających się o lokal w mieszkaniowym zasobie Gminy,
8) prryjmowanie i kwalifikacja wniosków o zamianę dotychczasowych mieszkań,
9) rozpatrywanie spraw dotyczących uzyskania Ęłułu prawnego do mieszkania po śmierci

najemcy, po spłacie zadłlżeniaw opłatach crynszowychwraz z mediami,
10) rozpatrywanie spraw dotyczących przedłużenia umów najmu lokali socjalnych,
l1) rozpatrywanie spraw doĘczących obniZki aTpszow zalokale mieszkalne,
12) ptzeprowadzanie kontroli i wizji w terenie w sprawach dotyczących ńożonych wniosków

mieszkaniowych,
13) przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie protokołów z pośiedzeń Komisji

Mieszkaniowej,
14) planowanie środków finansowych na wypłaty odszkodowń w sprawach o eksmisję,
15) współpraca z Komórką Inwestycji i Remontów oraz podmiotem zarządzĄącym gminnym

zasobem mieszkaniowym w zakresię opracowaniarocznych planów remontów tego zasobu,
16) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na koszĘ remontów

planowanych do wykonania w mieszkaniowym zasobie gminy,
17) zlecanie i nadzorowanię administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi,
18) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące wkompetencji

komórki,
l9) powierzanie zarządu nieruchomością wspólną poprzez podejmowanie uchwał

o zmianie zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
20) reprezentowanie Gminy w sprawach doĘczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi,

poprzez sprawowanie funkcji pełnomocnika Gminy w mĄch i duzych wspólnotach
mieszkaniowych,

2 1 ) uczestni ęzęnie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
22) wnioskowanie o zabezpieczanie środków finansowych w budżecie Gminy na potrzeby

wspólnot mieszkaniowych, koszty remontów i zarządzanie nieruchomością wspólną oraz
analizowani e na bieżąco wykorzystanych środków,

23 ) występowanie do sądu z żądaniem ustanowieni a zarządcy przymusowego,
24) sporządzanie analiz i corocznych sprawozdań z działalności wspólnot mieszkaniowych,

w których gmina jest współwłaścicielem,
25) współdziałanie ze współwłaścicielami nieruchomości wspólnej w opracowaniu planów

gospodarczych dla wspólnot mieszkaniowych oraz ustaleniu wysokości zaliczęk na kosźy
zarządtl nieruchomością wspólną (w łm na koszty remontów),

26) analizowanie kosźów zarządzania nieruchomościami Gminy i przedstawianie wyników
w postaci informacj i właścicielowi,

ż7) prowadzenie zestawień doĘczących nieruchomości wspólnej m.in.

a) zaliczek na koszty zarządu,

b) za|iczęk na koszty remontów,

c) udziałów Gminy,
d) ilości lokali we wspólnotach mieszkaniowych,

28) czynny udziałw rozwiązywaniu bieżących spraw wspólnot zldziałem Gminy,
29) kontrola realizowanych uchwał w sprawach planów gospodarczych i innych,

30) kontrole w terenie dotyczące działalności wspólnot mieszkaniowych zudziŃęm Gminy,
31) sporządzanie sprawozdań GUS i innych doĘczących zasobów mieszkaniowych,

32) sporządzanie sprawozdań z realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy,



33) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali u4ztkowych, w tym opracowywanie zasad
i sprawowanie nadzoru nad właściwym gospodarowaniem Ęmi lokalami,

34) gromadzęnie i opracowywanie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali
mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połozonych na
obszarze Gminy Nysa,

35) najmem lokali uąrtkowych przez osoby ftzyczne i prawne.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
ż) wyposńenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsfugą komputera wymagająca sprawności obu

rąk i wymuszonej porycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa
komputera powyzej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narazony na s5mdrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaznik
zatrudnienia osób niepełnosprawnychw lJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
ptzekłoczył 6%o.

6. Wymagane dokumenty:

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

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

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Komórce Kadr w Wydziale Administracyjno_
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie,

4) kserokopie świadęctw praay, zaświadczęnie o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę (ezeli kandydat takie posiada),

5 ) kserokopia dyplomu potwierdzaj ącego wyks ńałcenie,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),
8) oŚwiadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu zpełni

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

okreŚlonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzaj ącą znajomośó języka
polskiego:

' certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin
zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym ltlb zaawansowanym,
wydany pruęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

' dokument potwierdzający ukończęnie studiów wyższych prowadzonych
w jęryku polskim,
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tłumacza

przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

1 l ) kserokop ia dokumentu potwierd zające go niepełnosprawno śó *

* w PrzYPadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego
zart l3a ustawy zdnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2014r.poz.1202)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Komórce Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska wzędnicze w LJrzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresie na 1zas
nieokreślony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘcry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Rozrvoju PoliĘki §polecznej - Komórka ds. Lokalowych''
naleĘ składaó osobiście w sekretariacie Urzędu Mieiskiego w Nysie ul. Kolejowa l5 pok. 102
w terminie do dnia 3.. października 2015r. ao goar. 
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Aplikacje, które wpłyną do urzędu po ryyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztab|icy informacyjnejwlJrzędzieMiejskimwNysie przyul.Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz 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 1997r. o ochronie danych osobowych (D". U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r., poz.Iż12).

Data ogłosz ęnia *?: 09.20I 5r.


