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       WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  inspektora  w Referacie Rolnictwa,  Ochrony Środowiska 
                           i Gospodarki Gruntami

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 W zakresie ochrony gruntów rolnych:
 ochrona gruntów rolnych,
 wydawanie decyzji nakazujących wykonanie zabiegów ochronnych  

właścicielowi zdegradowanych gruntów rolnych oraz gruntów 
zrekultywowanych na cele rolne,

 wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów na 
cele rolnicze. 

 podejmowanie działań w celu zapewnienia należytej ochrony roślin oraz 
w celu usunięcia zagrożeń fitosanitarnych
 

 W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem 

             nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 
             gospodarki,

 zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie 
             wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w trwały 
             zarząd nieruchomości stanowiących zasób mienia gminnego,
             sporządzanie umów w tym zakresie,

 ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,
 zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu 

             nieruchomości,
 organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub 

            oddawanie w wieczyste użytkowanie,
 wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 zbywanie lokali na rzecz najemców i ustalanie na ich rzecz 

            wspólnoty użytkowania wieczystego gruntów,
 ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw 

            na nieruchomościach gminnych,
 wyrażanie zgody na wejścia w teren (gminne zasoby nieruchomości),
 ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości 

            gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie,
 wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

            nieruchomości w wyniku dokonanego podziału,
 ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi  

            na własność Gminy na podstawie decyzji o podziale nieruchomości,
 nabywanie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu 

            Państwa w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o 
            zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem 
            administracji publicznej,



 współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Myszkowie w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości 
gminnych.

 W zakresie gospodarki lokalowej:
 prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 

            stanowiących zasób Gminy,
 utrzymywanie budynków i mieszkań na poziomie umożliwiającym 

            zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach, zapewnienie 
            lokali zamiennych lub socjalnych, ustalanie niezbędnych prac 
            remontowych,

 sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, 
            zamiennych i użytkowych,

 organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych, 
 przyjmowanie podań od osób ubiegających się o przydział lokali 

            mieszkalnych stanowiących własność Gminy, kompletowanie 
            niezbędnych dokumentów i przedkładanie całości materiałów,

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków 
            mieszkaniowych, w szczególności przyjmowanie i załatwianie 
            wniosków, decyzji, składanie wniosków o dotacje celowe oraz jej 
            rozliczenie,

 koordynowanie spraw związanych z ustaleniem i stosowaniem 
            czynszu za lokale mieszkalne,

 opracowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie zadań lokalowego 
zasobu Gminy,

 opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalowym 
            zasobem Gminy,

  W zakresie zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
 przygotowywanie projektów statutów wspólnot gruntowych,
 kontrola nad działalnością wspólnot gruntowych.

  W zakresie geodezji i kartografii: 
 prowadzenie postępowania w sprawach o rozgraniczenie 

             nieruchomości, w celu ustalenia przebiegu ich granic poprzez 
             położenie gruntów i linii granicznych,

 ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz 
             innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego 
             przebywania ludzi,

 prowadzenie ewidencji miejscowości, nazw ulic i adresów.

 W zakresie wynikającym z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:

 ustalanie jednorazowej  opłaty ustalonej w planie miejscowym, 
             określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
             nieruchomości jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
             albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub 
             użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.

 ustalanie renty planistycznej.

 Zakres zadań dodatkowych :

 Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania 
 w sprawie scalania i wymiany gruntów,



  Prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania 
 wieczystego w prawo własności dla gruntów stanowiących własność 
 Gminy.

  Wydawanie zaświadczeń (poświadczeń) o prowadzeniu gospodarstwa 
 rolnego i pracy w gospodarstwie rolnym wynikających z ustawy o 
 kształtowaniu ustroju rolnego.

  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym 
 gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

  Współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz 
 współpraca z Izbami Rolniczym.

  Wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością rzeczową referatu, 
 w tym zadań w procesie przygotowań obronnych państwa i organizowaniu
 systemu zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne :

1) Wykształcenie wyższe, pożądany kierunek:  rolnictwo, geodezja, ochrona 
środowiska, administracja, ekonomia; 

2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
3) Obywatelstwo polskie;
4) Minimum półroczne doświadczenie w pracy (umowa o pracę, staż) w jednostkach 

administracji samorządowej. 

Wymagania dodatkowe :

- Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- Znajomość przepisów:

 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
 Ustawy prawo wodne,
 Ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 Ustawy o lasach,
 Ustawy o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem

spisów rolnych,
 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 Ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 Ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości,
 Ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 

pracowniczego stażu pracy,
 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Ustawy prawo geologiczne i górnicze, 
 Ustawy o własności lokali,
 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
 Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu 

gminnego,
 Ustawy o ochronie danych osobowych,

 - Biegła obsługa komputera.
 - Dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 - Wysoka kultura osobista.



 - Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 - Umiejętność pracy w zespole.
 - Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
 - Kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość,
   dyspozycyjność i odporność na stres.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Urzędzie Gminy 
Przyrów :

Praca w podstawowym systemie pracy. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym; dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin.
Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce wynosi  0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6) posiadane referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe.
11) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na
      stanowisku inspektora,
12) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2
      ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz 
      z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
      rekrutacji.
14) podanie numeru telefonu kontaktowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w sekretariacie pokój 
Nr 16 lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na 
stanowisko Inspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Gruntami” na adres : Urząd Gminy Przyrów, 42-248 
Przyrów, ul. Częstochowska 7, w terminie 14 dni od podania ogłoszenia 
o konkursie do publicznej wiadomości.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy 



Przyrów.
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Przyrów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Przyrów.

     Przyrów, dnia 20 lutego 2018 roku

 Wójt

mgr inż. Robert Nowak


