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ogloŚzenie o naborze na rvolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy żytno oglasza otwarty i konkurencyjny nabór na }volne stanowiŚko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Zytno' ul. Krótk^ 4'97-532 Zytno
1.

Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
2. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolDośćdo czynności prawlych i korzystanie w pełni z praw publicznych
c) wykształcenie mininum średnie' pożądane: w}.ższe
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na okleślolym stanowisku,
ę) nięposzlakowana opinia'
0 niekaralność Ża przestępstwa popełnione umyślnie,

g) korzystanie z pełni praw publicznych'
3. Wymagania dodatkowe:

z

ploblematyką na stalowisku placy a w
szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, finansach pubJicznych, prawo
bttdowlane, o planowa iu i zagospodarowaniu przestŹennyn]' kodęks postępowania
administracyinego,
b) prawojazdy kat. B,
c) umiejętność cz).tania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych,
d) zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systęmatyczność, rŻelelność,
zaangdŹowanie' komunikatywlość, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odpornośćna

a) znajomość przepisów

prawa zwięanego

s1res.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niękaralności będzie wymagane od osoby
zalrudnionej w wyriku naboru przed podpisaniem umowy o pracę'

osoba zatludniona na stanowisku Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,
podejmująca pracę po laz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych
jednostkach organizacyjnych w celu teorętycznego i praktycznego przygotowania pracownika
do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby

przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakoliczonej egzaminęm (( ań. 19 ustawy z dnia
listopada 2008 r. o pracownikach sanrorządowych ( Dz' U. Nr 223,poz. 1458 z póżn.
^n.))
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4. Zaktes zadań wymaganych na stanowisku:
l

l W zakresie gospodarli nieruchonrościami:

spftedaŻ i oddawanie w uż},tkowaDie wieczyste nieruchomości stanowiących \łłasność
Gminy w tlybię przętargo\łym i bezplzetargo\łym'

a)

oddawanie w najem, dzieźawę bądź użyczenie osobon plawnym i flzycznyn'l
nieruchomości komunalnych,
c) plzyinrowanie oświadczeń woli samorządowych osób prawnych o zrzeczeniu się prarła
uż)tkowania wieczystego na rzecz Gminy,
d) dokonywanie zamiany nieluchomości gnrinnych na nieruchomości stanowiące własnośó
osób fizycznych i prawnych'
e) prowadzenie spr'aw związanyclr z darouaniem przez gminę nieruchomości na cele
publiczne,
1) oddawanie gminnym jednostkonr organizacyjnynr nieruchomości w trwały zarząd, najem i
dzierżawę oraz !życzenie na cele związane z ich działalnością
g) zabezpleczanie wierzytelności gminy przez wpisanie w księdze rł'iecz.ystej hipoteki oraz
wydawanie zaświadczeń o spłacię wierz}'te]ności,
h) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości'
i) tworzelrie gmimego zasobu Dieruchomości w drodze komunalizacji mienia i nabycia
nieruchomości w postępowaniu cywilno - plawnym i administracyjnynr,
j) ustalęnie opłat adiacenckich z t}tułu scalania i podziału nieluchomości oraz wybudowania
urŻądzeń inliaslruktury technicznej'
k) aktualizacja oplat rocznych z t}'tułu uż}tkowania wjeczystęgo nięruchomości oraz trwałego
zatządn'
l) przekształcanie prawa uż}.tkowania wieczystego w pmwo własności,
ł) prowadzenie spraw sprzedaży gruntóW lolnych pŹejętych od Agencji Nieruchonrości
Rolnych,
m) gospodarowanie nieruchonrościami stanowiącymi własnośćGminy,
n) prowadzenie spraw wydzieżawiania gruntów rolnych wclrodzących w skład PFZ
i mienia gminnego,
o) potwieldzenie okresu pracy osób fizycznych w gospodarstwach lolnych wynikających
z przepisówszczególnych'
p) [adŻó1' nad teczkami AwZ, Leczkamj z przejęcia gospodarstw, pźekaza]l'ia Da następcę
oraz zmianami.

b)

2)

w Zaklesie rozgraniczenia nieruclromości:

a)

rł szczynanie

postqpowania rozgraniczcniowego.

b) dokonywanie oceny prawidłowościwykonywania

czynności ustalenia

przebiegu gmnic,

c) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu w przypadku nie zawarcia ugody,

d) umaŹanie postępowania w przypadku zawarcia ugody lllb spol'u iprzekazanie sprawy do
Iozstrzygnięcia przez sąd.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) zyciorys cuniculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z miejsca
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego Wykształcenie'

e) kselokopia
kwalifikacje,

pracy,

dokumentów potwierdzających doświadczenie za''odowe

i

posiadane

referencje _jeślitakowe posiada,
g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatludnienie,
h) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślneprzestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie' że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich darrych osobow}'ch
zawaftych w ofelcie pracy dla potrzeb niezbędrrych do realizacji procesu lekrutacji, Zgodnie z
us1awą z dnia 29 sieĘnia 1997 r. o ocfuonie danych osobow1.ch (Dz'U.20l6'922':.1'') oftz
Llstawą o pracownikach samorządowych (D7'.v '2016.902 j' t.)'

f1

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy Siedziba Urzędu Gminy Z}'tno przy ul. Kr'ótkiej 4' Budynek bez dostępu do
windy.
Stanołvisko pracy _ Stanowisko związane z pmcą pt'zy komputeŹe, be7-pośIedni kontakt z
interesantami w siedzibie urzędu.
wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych _ w miesiącu poprzedzającym datę
opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzię Gminy
w Żytnie w lozumieniu przepisów o rchabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosplawnycb jest n|ższy niż' 6yo
Wymiar czasu pracy praca na pełny etat.
Wynagrodzenie _ ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagmdzania placowników samorządowych (Dz.U.2014.l786j' t.) oraz
Regulaninenr wynagradzania placowników samorządowych zatr.tldnionyc1r w Uzędzie
Gniny Żyrro
wymagane dokun]cnty aplikacyjne należy składać osobiściew sekretariacie Urzędtl
ds.
lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy Daboru na stanowisko
'.Podinspektor
goŚpodarki nieruchomościami'' w te ninie do dnia 28.10'2016 1' do godz' 15"" (decyduje
data Wpływu do Urzędu).
Aplikacje które wplynądo Urzędu po wyŻej określonym tenninie nie będą rozpatlywane.

Po welyfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający \Ą'ynagania zoslaną
powiadomieni o temlinie rozmów kwalilikacyjnych telelbnicznie lub na adles poczty
e]ektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zaklł'a]ifikowane Clo następnego etapu
naboru' otrzymają odpowiedzi pisemne'
Szczegółowe inlbnnacje na temat dodatkowyclr wymagań oraz zakresu w1.konywanych zadań
można uzyskać w Uzędzie Gminy Z)'ttlo (Sekretarz Gminy) oraz pod numeren telefonu
(34) 327 70 01 wew.35.
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