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1.

Wymagania niezbędne:

)
Zt
3)
4|
5)
'l

6)

posiadanie obyvvatelstwa polskiego,
petna zdolnośćdo czynnościprawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
brak skazania Za przestępstwo umyśtne lub przestępstwo skarbowe umyŚlne,

nieposz[akowanaopinia,

wymagane wyksztatcenie: wyższe, preferowane kierunki: finanse, rachunkowość,
administracja,

znajomośćprzepisów prawa

w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz

z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatU
szacunkowego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania Wieczystego gruntÓW
zabudowanych na cele mieszkaniowe

7)

w prawo wtasności tych gruntów, ustawy

Kodeks

cywitny w zakresie użytkowania wieczystego, ułtkowania, stużebności,

umiejętnośćobstugi komputera na poziomie średniozaawansowanym (M5 Office Excel,
MS Office Word).

Wymagania dodatkowe:

,1)

znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej:

ustawy

o

samorządzie gminnym, ustawy

Z Zakresu ochrony danych

3.

o

pracownikach samorządowych, przepisów

osobowych, Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

) Prowadzenie postępowań Z zakresu zamówień pubticznych oraz nadzór nad reatizacją UmóW,
ż\ Sporządzanie rocznego projektu budżetu dta Wydziatu Gospodarki NieruchomoŚciami,
3) Reatizacja wydatków budżetowych oraz sprawozdawczość,
4) Prowadzenie i aktualizowanie w systemie informatycznym danych dot. nieruchomoŚci
1

w Użytkowaniu Wieczystym oraz nieruchomości przekształconych w prawo
a także nieruchomości obciążonych użytkowaniem, służebnością,zarządem

5)

własności,

i

trwatym

zarządem,

Aktuatizacja opłat rocznych
rozpatryWanie wniosków

za użytkowanie wieczyste, ułtkowanie, trwały zarząd,

o udzietenie bonifikaty lub przesunięcie terminu zaptaty

rocznych za użytkowanie wieczyste,

optat

ó)
7\

Prowadzenie ewidencji przypisów należnościcylvilnoprawnych, publicznoprawnych oraz
windykacja tych nateżności,

Kontrota terminowości wptat oraz windykacja tych należnościpoprzez bieżące
podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, W tym

8)

wysytanie upomnień oraz wezwań do zaptaty,

prowadzenie spraw w zakresie udzietania dtuźnikom ulg w sptacaniu należnoŚci pienięŻnych
o charakterze cywiInoprawnym oraz pub[icznoprawnym.

4.

Warunki pracy:

1)
z)

petny Wymiar czasu pracy,

miejsce

pracy

Urząd Miasta Ruda Śtąska, plac Jana Pawta

ll 6 w

Nowym Bytomiu,

praca biurowa na stanowisku z monitorem ekranowym, możtiwośćpracy w terenie,

3)

wymagane kompetencje

na

zajmowanym stanowisku: umiejętność stosowania

odpowiednich przepisów prawa, skrupulatność, terminowość, samodzietnoŚĆ, umiejętnoŚĆ
rozwiązywania problemów na swoim stanowisku pracy.

5.

Wymagane dokumenty:

1)

wypetniony kwestionariusz dta osoby ubiegającej

się o zatrudnienie

(sporządzony

w Biutetynie lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska do pobrania na stronie 1ylyyLlggĘĘ!ą!p.,_ĘQ.p!. lub w Wydziale Kadr, pokój 119,1ż0'),

Wg Wzoru zamieszczonego

ż) dokumenty
3) dokumenty
4|

pośWiadczające Wyksztatcenie (kserokopie tub Zaświadczenia),

poświadczające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (kserokopie odpowiednich

dokumentów lub zaświadczenia),

własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej
Wg Wzoru zamieszczonego W Biutetynie

do pobrania

5)

opinii

(sporządzone

lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska

yyy.lg5ĘĘ!ą!ĘiaQ,p! lub w Wydziale

-

Kadr, pokój 119,170\,

wtasnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu

z petni praw pubticznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa

(sporządzone

lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska do pobrania na stronie www.rudaslaska. bip.info.pl tub w Wydziale Kadr, pokój 119,120\.
Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem będzie

Wg Wzoru zamieszczonego W Biutetynie

zobowiązana do dostarczenja zaświadczenia o niekaraInoŚci z Krajowego Rejestru Karnego.

ó.

wskaźnikzatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę opubtikowania ogtoszenia wskaŹnik Zatrudnienia osób
niepetnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraż
zatrudnianiu osób niepetnosprawnych, wynosit w Urzędzie Miasta Ruda Śtąska ponad

7.

ó%,

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w trzech etapach:
- l etaP - weryfikacja ofert pod wzgtędem spetniania przez kandydatóW wymogów okreśtonych

-

w ogłoszeniu,
ll

etap

test sprawdzający Wiedzę kandydatÓW niezbędną na stanowisku,

-

lll

etap

rozmowa kwatifikacyjna.

W zależnościod itościkandydatów spetniających Wymogi określonew ogtoszeniu, możliwe jest

pominięcie ll etapu. Komisja Rekrutacyjna zaslrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania
naboru na każdym jego etapie.

Termin i sposób składania ofert:

,1)

wymagane dokumenty nateĄ sktadać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miasta

ll 6, 41,709 Ruda Śtąska;, w Biurze Obstugi Mieszkańców usytuowanym
na parterze budynku, w terminie ao._ł.0,.§3-E".?.0?1.. do godziny lb.':..Q-9-....z dopiskiem:
(ptac Jana Pawta

,,Nabór na stanowisko podinspektora

Z\
3)

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KGW) Urzędu Miasta Ruda Śląska".

oferty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po uptywie terminu określonego
w punkcie

1

, nie będą rozpatrywane.

listy kandydatów zakwalifikowanych do kotejnych etapów naboru będą publikowane
w Biutetynie lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska, wq numerów ewidencv,jnvch

4|

nadawanvch ofertom w Biurze Obstuqi Mieszkańców.

lista osób biorących udziat w ll etapie prowadzonego naboru oraz jego termin zostaną
opublikowane do ,l4 dni po uptywie terminu składania ofert.

9.

lnformacja o wyniku naboru:
lnformację o Wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy

informacyjnej W Urzędzie Miasta RUda Śląska

iw

Powiatowym Urzędzie Pracy, niezwtocznie

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca Zastrzega sobie możliwoŚĆ rezygnacji

z zatrudnienia kandydata.

10. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:
W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie lnformacji

Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aptikacyjne w Wydziale Kadr
Urzędu Miasta W pokoju 1z0 (l piętro budynku przy ptacu Jana Pawła ll 6), w godzinach pracy

UrZędU.

Po Uptywie tego terminu dokumenty aptikacyjne kandydatów

uczestniczących

w naborze zostaną zniszczone.
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