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Wymaganianiezbędne:

1)
ż)
3)
4)
5)

posiadanieobywatelstwa

polskiego,

petna zdolnośćdo czynnościprawnych oraz korzystanie z petni praw publicznYch,
brak skazania za przestępstwo umyŚlne tub przestępstwo skarbowe umyŚlne,
nieposz[akowana opinia,
wymagane wyksztatcenie: wyższe, preferowane kierunki: geodezja, gospodarka gruntami,

prawo, administracja,

6)

znajomośćprzepisów prawa w zakresie ustawy o gospodarce nierucho-m8Ściami, UstaWY
o przekształceniu prawa uĄtkowania wieczystego gruntów zabudowanych na ce[e

i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy Kodeks cywitny (w zakresie umów uĄczenia i uŻytkowania

mieszkaniowe w prawo wtasnościtych gruntÓw, ustawy o planowaniu

7\

wieczystego, najmu, dzierżawy), ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
umiejętnośćobstugi komputera na poziomie Średniozaawansowanym (MS Office Excel,
MS Office Word).

ż.

Wymaganiadodatkowe:

1)

znajomośc aktów prawnych związanych

ustawy

o

z funkcjonowaniem administracji

samorządzie gminnym, ustawy

o

samorządowej:

pracownikach samorządowych, przepisów

z zakresu ochrony danych osobowych.

ż)
3.

preferowane studia podyptomowe z zakresu,szacowania wartoŚci nieruchomoŚci.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)

prowadzenie postępowań administracyjnych związanych

z

ustalaniem wYsokoŚci rent

planistycznych i optat adiacenckich,

ż)
.

prowadzenie baz użytkowników wieczystych, podmiotów uwłaszczonych, dzierŻawców,
najemców i innych osób dysponujących nieruchomoŚciami z zasobu Skarbu Państwa
i Miasta,

3)

aktualizacja opłat rocznych za uŻytkowanie wieczyste, uĄtkowanie, optaty
przeksztatceniowej, trwały zarząd, rozpatrywanie wniosków o udzie[enie bonifikatY
lub przesunięcie terminu zapłaty optat rocznych za udtkowanie wiecłste, opłaty
przeksztatceniowej,

oddawanie nieruchomoŚci niezabudowanych w dzierżawę, najem lub użyczenie, w drodze
Przetargu lub bezprzetargowo, w tym dzierżawa targowisk miejskich oraz najem urządzeń

4|

reklamowych zlokalizowanych poza pasami drogowymi,
5)

wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,

6)

kontrolowanie zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie zgodności z zawartymi

umowami oraz wydanymi zezwoleniami na zajęcie nieruchomości oraz podejmowanie
czynności w razie stwierdzenia naruszeń postanowień umownych,
obstuga administracyjno-biurowa referatu, w tym projektowanie rocznego budżetu.

7)

4.

Warunki pracy:

1)
2)
3)

pełny wymiar czasu pracy,

-

Urząd Miasta Ruda Śtąska, P[ac Jana Pawła ll ó w Nowym Bytomiu,
Praca biurowa na stanowisku z monitorem ekranowym, możliwośćpracy w terenie,
WYmagane kompetencje na zajrnowanym stanowisku: umiejętność stosowania

miejsce pracy

odPowiednich przepisów prawa, skrupulatność, terminowość, samodzielnośc, umiejętność
rozwiązywania problemów na swoim stanowisku pracy.
5.

Wymagane dokumenty:

1)

wypełniony kwestionariusz dta osoby ubiegającej
Wg Wzoru zamieszczonego W

Ż)
3)
4)

do pobrania na

stronie

(sporządzony

Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska

_

. tub w Wydziate Kadr, pokój 119,1żO),

dokumenty poŚwiadczające wyksztatcenie (kserokopie tub zaświadczenia),
dokumenty poŚwiadczające dodatkowe kwatifikacje i uprawnienia (kserokopie odpowiednich

dokumentów lub zaświadczenia),

własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej
Wg Wzoru zamieszczonego

do

5)

się o zatrudnienić

pobrania

opinii

(sporządzone

w Biuletynie lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska

-

tub w Wydziale Kadr, pokój 11g,lżO),

wtasnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
z Petni praw publicznych, oŚwiadczenie o braku skazania za przestępstwa (sporządzone
Wg Wzoru zamieszczonego

do pobrania na

stronie

w Biuletynie lnformacji Pubticznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska

-

tub w Wydziale Kadr, pokój 119,1ż0).

OsobY, które przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem będą
zobowiązane do dostarczenia zaŚwiadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
6.

wskaźnik zatrudnienia:

W

miesiącu poprzedzającym datę opub[ikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabititacji zawodowej i spotecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosit w urzędzie Miasta Ruda śtąskaponad
7.

6%.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w trzech etapach:

-

-

l etap - weryfikacja ofert pod względem spetniania przez kandydatów wymogów,okreśtonych

w ogłoszeniu,
ll etap - test sprawdzający wiedzę kandydatów niezbędną na stanowisku,

-

lll etap - rozmowa kwalifikacyjna.

W zaleŻnoŚci od itoŚci kandydatów spetniających wymogi określonew ogtoszeniu, możliwe jest

Pominięcie ll etapu. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania
naboru na każdym jego etapie.

8.

Termin i sposób składania ofert:

1)

Wymagane dokumenty nateży składac w zamkniętych kopertach, w siedzibie Urzędu Miasta
(p[ac Jana Pawła ll 6, 't-709 Ruda Śtąska), w Biurze Obsługi Mieszkańców usytuowanym
na parterze budynku, w terminie do 25 lipca do godziny 18:00 z dopiskiem:
,,Nabór na stanowisko podinspektora

Ż|
3)

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

oferty kandydatów, które wptyną do Urzędu Miasta po upływie terminu okreś[onego
w punkcie 1, nie będą rozpatrywane,

tisty kandydatów zakwalifikowanych, do kotejnych etapów naboru będą pubtikowane
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śtąska, wq numerów ewidencvinvch

4)

nadawanvch ofertom w Biurze obstuqi Mieszkańców

lista osób biorących udziat w ll etapie prowadzonego naboru oraz jego termin zostaną

opublikowane do 14 dni po uptywie terminu składania ofert.

9.

,"+,

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

informacyjnej w Urzędzie M asta Ruda Śtąska

iw

Powiatowym Urzędzie Pracy, niezwtocznie

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możtiwośćrezygnacji
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 Wydziate Kadr
Urzędu Miasta w pokoju 120 (l piętro budynku przy Placu Jana Pawła ll ó), w godzinach pracy

Urzędu. Po upływie tego terminu dokumenty aptikacyjne kandydatów uczestniczących
w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
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