OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWI§KO URZĘDNICZE
Burmis trz Gminy lwonicz-Zdrój
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminyw lwoniczu-Zdroju
I. Nazrva i adres jednostki:

lJrądGminy w Iwoniczu -ZdrojuAl.

Słoneczn a ż8, 38,440

lvłonicz,Zdrój

II. Określenie stanowiska urzędniczego
Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Referacie Infrastruktury.

III. zakres zadańwykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1.
a)

b)

Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

i

studium uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowańaprzesttz.ennegoGminylwonicz-Z,drój:
w}dawanie wlpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w}dawanie zaświńcz.eńi informacji o pr7ś7a|alzeniudziałek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

c)
d)
e)

f)

przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie podziału nieruchomości,
urtińi" dla zbywców nieruchómości opłat planistycznych z §rtułu wzrostu wartościnieruchomoŚci w
tw iązku ze zrnianą p lanu zagospodarowania,
wydawanie zaświidcz"eńo zgodności zamierzonego sposobu ufikowania obiektu budowlanego z ustalenia
miej scowego planu zagospodarowania przesttzetnego Gminy lwończ-Zdrój,
wyóawaniJ zaświadczęńó zgodnościbudowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomoŚci.
i prowadzenie
-

g) przygotowanie
hi Ksztaftowanie

prowadzenie polityki przestrzennej na terenie GmĘ lwonicz,Zdrój-uczestnictwo
w opracowaniu miejscówych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz w oPracowaniu zmian studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy lwonicz,ZdrÓj.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
g.

i

prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
prowadzenie ewidencji gminnego-zasobu nieruchomości oraz nieruchomoŚci udostęPnionYch z gminnego
zasobu nieruchomości.
prowadzenie §praw wynikających z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do gruntów
(zbywanie, nabywanie, wydzierżavlianie, uĘczarlie nieruchomoŚci, sPrawY
stanowiących własnośó
zvł iązrne z użytkowaniem wieczystym).
organizowanie ptz.etargów dotycących zbywania nieruchomości gruntowych i zabudowanYch.
prowadzeni" ,pru* ńiąranycn z,'.vqt,ceną nieruchomości ptzemaczonych do sPrzedażY lub do oddania

ńŃ

w użytkowanie wieczyste.
Spoiądzanie wniosków wieczysto - księgowych: o wpisanie prawa własnoŚci,
sprostowanie wpisów w KW prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własnoŚÓ gminY.
Slładanie wnioików do Starostwa Powiatowego o wprowadzenie zmian w ewidenoji gruntów
z nabywaniem lub podziałem nieruchomości,
przy§otowanie i prówadzenie spraw w zakresie rozgtaniczeń nieruchomoŚci.

IV. Wymagania stawiane kandydatom

:

W}rmagania niezbędne:

1.

w związku

2.
3.

obywatelstwopolskie,
wyksźałcen ie lvqtższę techniczne, prawnicze, administracyjne
nie był skazany prawomocrrym wyrokiem zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia Publicznego lub umYŚlne

4.
5.

posiadanieposzlakowaną opinię,

przestępstwo skarbowe,
posiada pełną zdolnośó do czynności prawnych orazkorrystazpełni praw publicanYch,
L

6,

posiada minimum roczny staż pracy

7

bańzo dobra znajomośćregulacji prawnych z

,

za}ces;ui ustawy

o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

nięruchomościami, akty wykonawczę do ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa prawo geodezyjne i
kańograficzne, ochrony danych osobowych, prawo zamówień publicznych, doĘpu do informacji publicznej,
kodeks cwilny i kodeks postąowania administracfnego
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętnośó pracy samodzielnej i w zespole,
2. umiejętnośó dobĘ organizacji pracy,
3. posiadanie prawa jary kat B,

4.

kultura osobista, komunikatywnośó, sumiennośó.

V.Informacja

o warunkach pracy na stanowisku:

Prąca na pełny etat w siedzibie Urzędu Gminy lwonicz-Zdtój w pomieszczęniach biurowych oraz w terenie. Praca
jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzii dziennie.
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

YI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój inforrrruje, ze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych
w TJrądzie Gminy lwonicz-zdrój wg stanu na miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu wynosił więcej
niż60/o.

VII. Oferta powinna zawierać następujące dokumenĘ:

1.

2,
3.
4.
5.
6.

listmotywacfny,
ż,yciorys wtazz opisem nauki

pracy zawodowej,

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów lub zaświadczeń,
które mogą mięó znaczęnie przy rozpatrywaniu ofert,
kopie świadectwpracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
oświadczenie, ze kandydat:
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub
umyślnepfzestępstwo skarbowe,
posiada pełną zdolnośó do ozynnośoi prawnych orazkorzystazpdnipraw publicznych,

o

o
o
o
7.

i

posiada obywatelstwo polskie,
posiada nieposzlakowaną opinię,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na ptzetwaruanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru
i archiwizacje dokumentów aplikacyjnych, zawieĄące klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarząnie moich
danych osobowych zawarĘch w niniejszych dolrumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu relcrutacji ( zgodnie z Rozporzqdzeniem Pąrlamentu europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tąkich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE)"
8. oświadczenie a) administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Z&oja Aleja Słoneczna28,38440 lwonicz-Zdtój. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktowaó się z Inspektorem
Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@ug.iwończ-zdroj.pl;

b)

podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie

i

będą ptzatwaruane

w celu

właściwego
przeprowadzenia procedvry związunej zrealizacją procesu naboru na wolne stanowisko ur4dnicze, w tym
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gmrny w Iwoniczu-Zdrojl. Zgoda może zostaó
wycofana w dowolnym momencie poprzsz ńoż.oną na piśmie prośbęw Referacie OrganizacyjnoAdministracfnym, pok. 201. Nie ma to wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody ptzed jej cofrrięciem;
c) przysługuje mi prawo żądaniadoĘpu do treścimoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
o graniczeni a pr zetw aruańa;
d) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwymprzetwarzaniu moich danych przez Administratora
przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetvłarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ichprzetwuzańa;
e) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych do celów naboru przez Urząd Gminy
w Iwoniczu-Zdrojujest ustawa z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych;

Wsz]vstkie oświadczenia. list mołwac},jny. życiorys powinny być własnoręcznie podpisane. kserokopie
przedłożon]vch dokumentów powinn}, byó poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem pod rygorem
nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej

.

VIII. Składanie ofeń
1.

Oferty należy składaó w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
,rKonkurs na stanowisko urzędnicze
referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
w Referacie Infrastruktury

w Biurze Obsługi Mieszkanców w Urzędzie Gminy twonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28,
3 8 -4 40 Iw onicz-7śrój w godzinach :
poniedziałek 7:00-17:00, wtorek środacrwartek 7:00-15:00, piqtek 7:00-I3:00
2. Koperta powinna byó opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.

3.Termin składania ofert upływa 09.09.2019 r. o godz. 10

00

Oferly. które wptvną po tvm terminie. nie będą rozpaĘwane.

IX. Informacje organizacyjne:

t.

2.

3.

Przph,azane dane będą przetwarz.arte przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w IwoniczuZdrojl,jednak nie dłużejniż 3 miesiące z zastrzpireniem, iż okres przechowywania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okręs przewidziany przez przppisy prawą jakie mogą mieć rvtiryek
zrealizacjąprocesu naboru na stanowisko urzędniczew|Jtzędzie Gminy w lwoniczu-Zdroju;
W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku urzędnicz!fr, y,t tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym przekazane dane osobowe zostaną włączone do dokumentĄi pracowniczej i będą
przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozpotządzenia Prezesa Rady
Ministrów zdnia 18 stycznia 2Oll t.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczowychwykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzińania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.
67), o ile przepisy szczególne nie określająinnego terminu przechowywania;
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
3

4,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Podanie danych osobowych wymaganych ptzez przepisy prawa (wskazanych w ogłoszeniu o naborze) jest

dobrowolne,lecznie podanie ich uniemożliwia udział w procedurze naboru.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy twonicz-Zdrój.
Ro4patrzenie ofert oraz rozmowę kwalifikacyjną i test z wiedzy z kandydatami przeprowadzi komisja
konkursowa.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne
i dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.
O terminie roznowy kwalifikaclnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie BIP Gminy lwonicz-Zdrój oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w lwoniczu-Zdrojll.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużejniż do
czasu zniszszenia dokumentówo odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przedzawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do
wglądu oryginaĘ ńożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odsĘpienie odzawarcia umowy.
Burmistrz ma pra\ilo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania ptTyczyn.

