OGtOSZENIE 0 NABORZE
na kierownicze stanowisko urz^dnicze: Zast?pca Naczelnika Wydziatu Nieruchomo6ci i Rolnictwa

Burmistrz Choszczna
ogtasza nabor

na kierownicze stanowisko urz^dnicze: Zast^pca Naczelnika Wydziatu Nieruchomosci i Rolnictwa
w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie
1. Wymagania niezb?dne:

1) Wyksztatcenie wy^sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie
wyzszym, preferowane: prawo, geodezja, gospodarka nieruchomosciami, administracja, rolnictwo;

2) Co najmniej trzyletni staz pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata dziatalnosci gospodarczej
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

3) Stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na w/w stanowisku;
4) Obywatelstwo polskie;
5) Posiadanie petnej zdolno^ci do czynnosci prawnych i korzystanie z praw publicznych;
6) Niekaralnosc prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia publicznego
lub umyslne przest?pstwo skarbowe;
7) Nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomo66 przepisow z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami, Kodeks cywilny, Kodeks
post^powania administracyjnego, o optacie skarbowej, o przeksztatceniu prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci, o ksi^gach wieczystych i hipotece oraz pokrewne.

2) Umiej^tnosc pracy w zespole.
3) Prawojazdy kat. B.
3. Do gtownych zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nalezato mi^dzy innymi:
1) Wspofpraca z radq, radnymi, organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
gminnymi jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami mieszkaric6w gminy, w tym przygotowanie
odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, udzielanie wyjasnieri na skargi i wnioski klient6w, w trybie
przewidzianym przepisami prawa;
2) Podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepis6w gminnych bqdz innego uregulowania
okre^lonych spraw nale^qcych do zakresu dziatania wydziatu, wspotdziatanie w opracowywaniu
projektow uchwat rady, zarzqdzen burmistrza, umow, porozumien i innych aktow prawnych;

3) Przygotowywanie i zebranie materiatow do planowania budzetu wydzialu;
4) Przygotowywanie projektu budzetu w cz?sci dotyczqcej zakresu dziatania wydziatu i biezqcy nadzor nad
realizacjq uchwaly budzetowej w tej cz?sci;
5) Wykonanie zadan w zakresie dochod6w i wydatkow w cz?sci budzetu przewidzianej dla wydziatu;
6) Nadzorowanie spraw zwiqzanych ze zbywaniem i nabywaniem lokali oraz nieruchomoSci zabudowanych
i niezabudowanych;
7) Bie2qcy nadz6r przy prowadzeniu i aktualizowaniu ewidencji analitycznej majtku Gminy;
8) Nadzorowanie spraw zwiqzanych z udost?pnianiem terenow pod budownictwo jednorodzinne,
wielorodzinne oraz inne inwestycje;
9) Wsp6tpraca z gminnymi jednostkami pomocniczymi w zakresie:
a) wybor6w organow sotectw i zarzqd6w osiedli,
b) sporzqdzanie planow wydatkow sotectw i zarzqd6w osiedli oraz ich monitorowanie,
c) merytoryczne opiniowanie wydatkow sotectw i zarzqdow osiedli,
10) Prowadzenie rejestru opiniowanych merytorycznie faktur, rachunkow i ich bie2qce analizowanie;
11) Nadzorowanie terminow rozliczania faktur i rachunkow wptywajqcych do wydziatu;
12) Nadzorowanie spraw dot. planowania potrzeb rzeczowych i finansowych zwiqzanych z wykonywaniem
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wycen nieruchomo6ci w sprawach z zakresu dziatania
wydziatu;
13) Opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdart z prowadzonych spraw;

14) Przygotowywanie co 3 lata planow wykorzystania zasobu nieruchomo6ci stanowiqcych wtasnosc
Gminy.

4, Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejsce pracy: praca w budynku Ltrz^du Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolnosci 24.
2) Stanowisko pracy: zwiqzane z obstugq interesant6w, obslugq komputera, pracq w terenie.
3) Praca w wymiarze 1/1 etatu.
5. Wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych w jednostce:

Wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych w Urz^dzie Miejskim w Choszcznie, w rozumieniu
przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesiqcu
poprzedzajqcym dat? upublicznienia ogtoszenia o naborze jest wyzszy niz 6 %.
6. Wymagane dokumenty i oswiadczenia

1) zyciorys (CV) - wlasnor?cznie podpisany,
2) list motywacyjny - w<asnor?cznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si$ o zatrudnienie,
4) kopie dokumentow potwierdzajqcych wyksztatcenie,
5) kopie swiadectw pracy,
6) zaSwiadczenie o zatrudnieniu jesli kandydat aktualnie pracuje,
7) kopie kwalifikacji i uprawnieri zawodowych,
8) oswiadczenie kandydata o niekaralnosci
9) oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z petni praw publicznych,
10) oswiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na danym
stanowisku,

11) oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte
w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegajqcej si? o zatrudnienie (zatqcznik do ogtoszenia
o naborze).

7. Miejsce i termin sktadania dokumentow:

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktedac osobiscie, bqdz za posrednictwem poczty w zamkni?tej
kopercie z dopiskiem ,,konkurs na kierownicze stanowisko urz^dnicze Zast^pca Naczelnika Wydziatu

Nieruchomosci i Rolnictwa" w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. na adres:

Urzqd Miejski
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

W przypadku ofert przesytanych pocztq nale^y uwzgl?dni6 czas dojscia przesytki pocztowej
w terminie okre^lonym w ogtoszeniu o naborze. Oferty przestane pocztq elektronicznq nie b^dq
rozpatrywane. Oferty, kt6re wptynq po wy2ej okre61onym terminie nie b?dq rozpatrywane.
Z osobami, kt6re spetniq wymagania formalne moze bye przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
test kwalifikacyjny lub sprawdzanie umiej?tnosci, o czym osoby te poinformowane zostanq telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.choszczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urz?du Miejskiego w Choszcznie.
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