OGŁOSZENIE BURMISTRZA GONIĄDZA
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA ds. ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
II. Stanowisko pracy
Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
III. Wymagania niezbędne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wykształcenie wyższe administracyjne
3- letni staż pracy
obywatelstwo polskie
stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
8. znajomość regulacji prawnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
- ustawa o samorządzie gminnym
- ustawa o pracownikach samorządowych
- Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa o księgach wieczystych i hipotekach
- ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
- ustawa o stanie klęski żywiołowej,
- ustawa o sposobie i trybie dokonywania podziałów nieruchomości
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- ustawa o ochronie roślin
- ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawa o gospodarce komunalnej
IV. Wymagania dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.

mile widziane posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego
umiejętność skutecznej komunikacji oraz praca w zespole
dyspozycyjność
sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. współdziałanie z organami samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi gminy,
organizacjami, stowarzyszeniami itp. działającymi na terenie gminy w zakresie
powierzonych obowiązków,

2. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie wykonywanych
obowiązków,
3. opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego itd. w zakresie swojego
działania,
4. przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb Rady
Miejskiej i jej Organów,
5. wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom klęskami
żywiołowymi, a w razie ich zaistnienia udział w usuwaniu skutków tych klęsk,
6. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych
7. udział w organizacji wyborów do Izb Rolniczych
8. gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w tym najem i sprzedaż,
9. reprezentowanie gminy oraz współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi w
zakresie realizacji ich zadań,
10. potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz bezpośredniego
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
11. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami:
- wykonywanie zadań związanych ze sprzedażą, przekazywaniem w użytkowanie
wieczyste,
użytkowanie, dzierżawę
lub
najem
gruntów, nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych, budynków stanowiących własność gminną itp.,
- wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem nieruchomości od Skarbu
Państwa i przekazywaniem Skarbowi Państwa,
- wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem nieruchomości w zarząd,
- wykonywanie zadań związanych z użyczaniem nieruchomości i gruntów,
wykonywanie zadań związanych z podziałem, rozgraniczaniem i okazywaniem
granic nieruchomości,
- wykonywanie zadań związanych z wykupem lub przejęciem na własność gminy
gruntów pod budowę, będących drogami, ulicami, placami itp., pod budowę obiektów
użyteczności publicznej itd.,
- tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy,
- wykonywanie zadań związanych z ustalaniem granic gruntów przeznaczonych pod
zabudowę, zalesienie itp. i współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds.
zagospodarowania przestrzennego w tym współdziałanie w ustalaniu renty
planistycznej bądź odszkodowania,
- wykonywanie zadań wynikających z gospodarki gruntami związanych z uzbrojeniem
terenu, w tym ustalanie opłaty adiacenckiej,
- wykonywanie zadań należących do gminy związanych z procesem scalania, wymianą
gruntów, wywłaszczeniem itp.
- prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem własności w Księgach Wieczystych
(zakładanie, wprowadzenie zmian, zamykanie itd.),
przygotowywanie i przekazanie w wymaganej formie do opublikowania w BIP
wszelkiej informacji wynikającej z zakresu powierzonych obowiązków i wymagającej
opublikowania, w tym informacji o przeznaczeniu do zbycia gruntów i nieruchomości
gminnych,
- postanawianie o konieczności wygaszenia i wykonywanie czynności zmierzających
do wygaszenia użytkowanie wieczystego, zarządu, użytkowania itp.,
prowadzenie przeglądu mienia komunalnego (zagospodarowanie, dokumenty
własności, ujawnianie w KW itp.) i wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do
uregulowania stanu prawnego tego mienia,

VI. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą
- stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy ) z możliwością
zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony
- czas pracy zgodnie z w/w ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy
- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
podejmująca pracę na stanowisku po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia
służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem
VII. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny
2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
9. oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w
stanowisku
10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem)
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu nie przekroczył
6% .
W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem
stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w
Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego lub pocztą
elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień na adres: Urząd Miejski w Goniądzu;
19-110 Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko
urzędnicze Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w terminie do dnia
10.06.2019r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. pokój nr 5
(sekretariat)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o
terminie postępowania sprawdzającego.

\

Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej - http: //bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl / w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38.

VIII. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul Plac 11 Listopada 38, tel.
85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl;
2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane kontaktowe iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
inspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Kamy (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji
o osobie kandydata), SP ZOZ w Mońkach (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich
kandydata);
5. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z
mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem
powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne
dla procesu rekrutacyjnego;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko inspektora ds. rolnictwa i gospodarki
nieruchomościami Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.

Goniądz, dnia 29.05.2019r.

BURMIS
Tnz/GrfPgorz Arprzej Dudkiewicz

