
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

                                                               naboru na wolne stanowiska urzędnicze

                                                               w Urzędzie Gminy w Jeżowem 

WÓJT GMINY JEŻOWE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i spraw rolnych

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,  preferowane z zakresu : geodezji, rolnictwa , ekologii, 

administracji,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku, 

d) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

e) spełnienie  warunków  określonych  w  art.  6  ust  1  i  3  ustawy  o  pracownikach 

samorządowych dla stanowisk urzędniczych,

f) umiejętność obsługi komputera, programów biurowych , programów do ewidencji 

gruntów,

g) znajomość terenu gminy,

h) prawo jazdy (co najmniej kat. B).

2. Wymagania dodatkowe:

a) wskazane doświadczenie w pracy przy wykonywaniu podobnych czynności,

b) wskazane doświadczenie w pracy w urzędzie , w tym na pokrewnym stanowisku,

c) posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu  administracji, 

d) znajomość  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  o  samorządzie  powiatowym,  kodeksu 

postępowania  administracyjnego,  ustawy  o  pracownikach  samorządowych,  znajomość 

ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy o ochronie gruntów rolnych, prawo ochrony 

środowiska,  ustawy prawo zamówień publicznych,

e) komunikatywność,  sumienność,  uczciwość,  pracowitość,  umiejętność  pracy  w  zespole, 

odpowiedzialność,  dyspozycyjność,  odporność  na  sytuacje  stresowe,  gotowość  

do podwyższania kwalifikacji,

f) gotowość do wykonywania pracy w terenie.
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3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie gospodarki i obrotu nieruchomościami mienia gminnego,

b) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia 

komunalnego, (zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny majątku, 

opracowywanie projektów uchwał organów gminy), 

c) organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych,

d) koordynacja prac  komisji przetargowych,

e) prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów, 

f) naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawy, 

g) rozliczanie wpłat z wydziałem finansowym, 

h) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

i) wykonywanie czynności  związanych z nabyciem  mienia komunalnego przez gminę,

j) prowadzenie prac z zakresu scalania i podziału działek,

k) prowadzenie prac z zakresu rolnictwa,

l) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji 

rolnej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne,

m) prowadzenie  sprawozdawczości  z  zakresu  ustawy  o  ochronie  gruntów  rolnych  

i leśnych,

n) wspólnota gruntowa i leśna (serwitutowa)- wykaz nieruchomości i osób uprawnionych 

do udziału we wspólnocie,

o) przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych do wartości 

14 tys. Euro, udział w pracach komisji przetargowych,

p) składanie deklaracji podatkowych.

4. Warunki pracy:

- pełny etat, 

- praca w godz. 7.30 - 15.30.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje wykształcenia kandydata,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zdjęciem, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności  do czynności prawnych
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h) oświadczenie o stanie zdrowia

i) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; zaświadczenia  

o odbytych kursach, szkoleniach (prawo jazdy co najmniej kat. B),

j) zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  realizacji  procesu  rekrutacji 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

6. Oferty na wolne stanowisko należy kierować na adres:

Urząd Gminy Jeżowe, 37 – 430 Jeżowe 136a lub dostarczyć do Urzędu Gminy, pokój nr 21, 

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Pracowni ds. gospodarki 

nieruchomościami i spraw rolnych ”,  w terminie do dnia 20.09.2013 r. do godz. 15:30 

(decyduje data stempla pocztowego).

Aplikacje,  które wpłyną  do Urzędu niekompletne  lub po określonym wyżej  terminie nie  będą 

rozpatrywane.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu 

Informacji Publicznej www.jezowe.bip.podkarpackie.pl w zakładce „Nabory pracowników” oraz na 

tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jeżowem.
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