
OGŁOSZENIE 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. Kolejowej 15

naczelnik Wydziału Planowan ia P rzestrzennego

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

obyrvatelstwo polskie,

wyksźałcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wYższym o kierunku: architektura, geodezja, planowanie przóstrzenne,

co najmniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staz pracy na
stanowisku o pokrewnym zakresie zadań do realizowanych przez wydział- lub
wYkonYwanie Przez co najmniej 3 lata działalności gosiodarczej o Óharakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego doĘczy niniejsry nabór,

pełna zdolność do crynności prawnych i korzystani e z pełnipraw public znych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z o skar żenia publ iczne go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

WYmagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

doświadczenie zawodowe: udokumentowane minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe
nlięane z wykonywaniem wyuczonego zawodu,
umiejętnoŚci zawodowe: znajomośó przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze
stanowiskiem Pracy; znajomość przepisów dotyczących planowania przestrzennego, ńodeksu
PostęPowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa Ó finansach
PublicznYch, ustawa o gospodarce nieruchomościami, dobraŹnajomość jęryka angielskiego,
biegła obsługa komputera w środowisku windows oraz pakietu office, 

- - -

PredYsPozYcje osobowoŚciowe: samodzielnośó, odpowiedzialność, kreatywność, pełna
dyspozycyjnośó.

Zakres wykonywany ch zadań na stanowisku :

ZaPewnienie realizacji zadańWydziału PlanowaniaPrzestrzennego w zakresie:

1. Komórki Architektury i Urbanistyki

3)

l)

2)

4)

5)

6)

ż.

1)

2)

3)

3.



Do Podstawowego zakresu dzińania Komólki Architektury i Urbanistyki należy realizacja zadań
wYnikającYch z ustawY z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagosiodaro*a'niu przesffzennym(Dz.U.z20l2r,Poz.647 zezm.)oruzzadańwynikająóychzinnychpriepi.ó*,u*.r.i"golności:

l) PrzeProwadzanie Procedur zlltiązanych z opracowywaniem miejscowych planów
zagosPodarowania Przestrzennego oraz sfudium uwarunkowań i kierunkór,i zagospodarowania
przestrzennego,

2) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych planów,
3) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
4) opracowywanie program ow spotządzania planów miej scowych,
5) PrzYgotowYwanie Projektów uchwał kady związanych zzagospodarowaniem przestrzęnnym,
6) dokonYwanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego,
7) wydawanie zaświadczeń o przeznaczęniu terenów w miejscowych

przestrzennego,
planach zagospodarowania

8) wYdawanie oPinii urbanisĘcznych o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach
zagospodarowania,

9) wYdawanie wYPisów i wYrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
l0)Prowadzenie i_ uzuPełnianie wykazu danych o dokumentach zawięrających informacje

o środowisku ijego ochronie w zakresie:
a) r ealizowanYch miej scowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) PostęPowań o warunki zabudowy orazlokalizacji inwesĘcji celu pubiicznego,

l l) PrzeProwadzanie Postępowań doĘczących ustalania warunków zabudówy oraz lokalizacji
inwesĘcj i celu publicznego,

l2)Prowadzenie Ęestru decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

13) przygotowywanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy,
14) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudow} i lokalizacji inwesĘcji celu

publicznego,
1 5) opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
l6) uzgadnianie projektów decyzji z otganami określonymi w ustawie o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,
17) Ptowadzenie postępowań i wydawanie decyzji związanych z ustalaniem opŁat ztlrtułu wzrosfu

wartoŚci nieruchomoŚci oraz roszczeń ztytńu obniżenia wartości nierucńomośói związanych
z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzenn ego bądź ich zmianą oraz
zaewidencjonowanie ich,

l8) sporządzanie i aktua|izacjazńożeńdo planu energetycznego miasta i gminy,
19) sPorządzanie i aktua|izacja planu zaopattzenia w ciepło, energię elekiryciną i paliwa gazowe

gminy,
2D)Ptzygotowywanie opinii i projektów uchwał w sprawie opinii o lokalizacji działalności

gospodarczej wg odrębnych przepisów,

2. Komórki Geodezji i Gospodarki Gruntami
Do Podstawowego zakresu działaniaKomórki Geodezji i Gospodarki Gruntami naleĘ:

1) zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w tym:
a) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i ufikowych,
b) zbywan ie dzińek budowlanych i nieruchomości zabudowanych,
c) przygotowywanie zlecęń do Komórki Zamówień Publicznych i Partnerstwa

Publiczno-Prywatnego na przeprowadzenie przetargów dotyczących zbycia
nieruchomości gminnych,

2) Ptzejmowanie na rzecz Gminy od przedsiębiorstw państwowych lub jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa powstĄch w wyniku przeksźałcenia przedsiębiorstwa pańsfwowego,
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami
infrastruktury technicznej i społecznej,

3) sporządzanie dokumentacji formalno - prawnej związanej z nabywaniem na rzecz Gminy od
Skarbu Państwa nieruchomości w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy prawa,

4) prowadzenie spraw z-łliązanych zę zwtotemmienia kościelnego,



5) przekazywanie mienia jednostkom pomocniczym Gminy,
6) PrzYgotowywanie dokumentów w sprawach pierwokupu nabycia nieruchomości położonych

na terenie Gminy,
7) nieodpłatn e przekarywanie gruntów stanowiących własnośćGminy na rzecz Skarbu Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego,
8) przejmowanie nieodpłatne na własnośó Gminy gruntów

samorządu terytorialnego,
od Skarbu Państwa lub jednostki

9) wYkuP od osób prawnych i ftzycznych gruntów przemaczonych pod inwestycje
w porozumieniu z wydziałem właściwym d/s inwestycji,

10) wnoszenie na własnoŚó w formie wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości stanowiących
mienie Gminy do spółki prawa handlowego,

1l) oddawanie nieruchomości gminnych w trwaĘ zarząd komunalnym jednostkom
organizacyjnym nie posiadaj ącym osobowości prawnej,

|2)wygaszanie prawa trwałego zarządu na wniosek lub z urzędu komunalnym jednostkom
or ganizacy jnym n ie posiadaj ącym osobowośc i prawnej,

13) sporządzanie umów użyczania nieruchomości gminnych,
14) aktualizacja opłat rocznych z $ułu trwałego zarządu, użytkowania wiecąlstego

nieruchomości gminnych,
l 5) naliczanie opłat adiacenckich,
16) tworzenie wykazu zasobów mienia komunalnego,
t7) prowadzenie spraw mviązanych z dzierżawą mienia komunalnego

względzie stosownych umów, a ponadto przekarywanie jednego
Wydziału Finansowego,

18) przeprowadzanie kontroli terenowej nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym albo
przedmiotem dzierżawy,

1 9) opracowanie miesięc zny ch wykazów ze sprzeduĘ nieruchomości gminnych,
20) sporządzanie umów wydzieżawiania gruntów przez właścicieli gospodarstw rolnych na tzecz

innYch osób i jednostek celem uzyskania świadczenia emerytalno rentowego
z ubezpieczenia społecznego rolników,

2I) przeksńałcanie prawa uĄrtkowania wieczystego w prawo własności,
22) prowadzenie innych spraw dot. obrotu nieruchomościami wynikających z ustaw.
23) zawieranie umów dotyczących robót geoderyjno-kartograficznych oraz wycen nieruchomości,
24) dokonywanie odbioru w/w robót od wykonawców,
25) prowadzenie prac mviązanych z regulacją, aktualizacją i zakładaniem ksiąg wieczystych dla

nieruchomości gminnych, a szczególnie sporządzanie do Sądu Rejonowego w Nysie
wniosków o wpisy i zmiany tych wpisów,

26) uczestniczenie w postępowaniach rozgtaniczeniowych i podziałach nieruchomości,
27)sporządzanie dokumentacji formalno - prawnej złliązanej zwypłatą odszkodowań za grunĘ

wydzielone pod budowę dróg, a przejęte przez Gminę z mocy prawa (zgodnie zMPZP\,
28) przekazywanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty przejęte przez

Gminę zmoay ptawa,
29)wydavłanie zgody nazajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,
30) prowadzenie operatu i nazewnictwa ulic,
3 1 ) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
32) prowadzenie postępowania w sprawie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,
33\ prowadzenie zmiany nazw miejscowości i zmiany granic Gminy oraz granic jednostek

wchodzących w jej skład, w zakesie geodezyjno-kartograficznym,
34) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji

komórki,
35) wykonywanie innych zadań dot, geodezji i kartografii wynikających z ustaw,
36) prowadzenie ęwidencji gminnego zasobu nieruchomości, w tym aktualizacja,
37)bieżące dokonywanie zmian w zakresie wieczystego użytkowania gruntu,
38) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości będących własnością Gminy Nysa.

Zapewnienie należrytej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań należących do wydziafu:

1) planowanie i organizowanie pracy wydziału,

oraz za,wieranie w tym
egzemplarza umowy do



2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej wydziału,

3) dokonywanie podziału czynności pracownikom wydziału,
4) zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale,
5) wnioskowanie w sPrawach przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniani orazkarania

Pracowników wYdziału i udzielania urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu
z bezpośred nim przełożonym,

6) Przesttzeganie terminów wynikających obowiązującej Polityki Rachunkowości i innych
aktów prawnych,

7) ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l)
2)
3)

praca w pełnym wymiarze czasŁlpraay,
wyposażenie stanowisk a pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
ftzYczne warunki Pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności
obu rąk i wYmuszonei Rozvcji siedzącej, pokój biuro*y Óg.r"*any i Ósńetlony, obsfuga
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu prźlcy, 

-
uciążliwoŚci flzYczne występujące w miejscu w}konywania czynności zawodowych:
wYkonYwanie Pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obcĘzenie kręgosłupa oraz
staĘczne obciążenie mięśni tułowia. Pracownik jest narażony ni syndrom Sicca.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu PoprzedzĄącym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnychw TJtzędzie Miejskim w Nysń w ro]zumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu oŚób ni"p"łnosprawnycń, nie
przekroczył 60ń.

Wymagane dokumenĘ:

4)

5.

6.

list moĘwacyjny,
życiorys - curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem
dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
kwęstionariusz osobowy wedfug wzoru dostępnego na stronie internetowej
urzędu Miejskiego w Nysie lub w wydziale Administracyjno-organizacyjnyń
Urzędu Miejskiego w Nysie,
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - poświadczenie
zgodnoŚci kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dokonane przez organ administracji samorządowej,
kserokop ia dyp lomu potwierdzaj ące go wyks ńńcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
opinie, referencje,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
koncepcja prowadzenia Wydziału Planowania Przestrzennego,

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie irrternetowej Urzędu Miejskiego
w NYsie i w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa l5.

c)

d)

e)

0
g)
h)

a)

b)

i)

j)



Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w lJrzędzie Miejskim w Nysie
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąPi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po Ęm okresie na czas
nieokreślony.

WYmagane dokumentY aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
naczelnika WYdziału Planowania Przestrzennego" naleĘ składaó osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. ll2 w tórminie do dnia ł.?, oz.zolsr. do
godz. 1600.

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

Informacja o wYniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej l5.
WYmagane dokumenĘ aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
byó opatrzone klauzulą i podpisem:

WYraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie dla
Potrzeb niezbędnYch do realizacji proce§u rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierPnia t997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2ll4r.rpoz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r., poz.l202).
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