PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
podinspektora w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach
I. Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6/ wykształcenie wyższe magisterskie, absolwenci wydziałów prawa i administracji.
7/ znajomość przepisów: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego.
II. Wymagania dodatkowe: ukończone studia podyplomowe.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem gruntów na cele publiczne i zadania
własne gminy, w tym w drodze wywłaszczenia, wykupu, przyjęcia darowizny lub
zrzeczenia.
2. Prowadzenie postępowań odszkodowawczych za grunty zajęte na cele publiczne.
3. Regulacja spraw majątkowych kościołów i związków wyznaniowych.
4. Prowadzenie zestawień nieruchomości planowanych do pozyskania wraz z szacunkową
wartością oraz rejestrów nieruchomości nabytych.
IV.

Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, w styczniu 2016 r. był niższy niż 6 %.
5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV);
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;
4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
a) nieposzlakowanej opinii;
b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru
kandydata na wolne stanowisko pracy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z

późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);
e)
o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
inspektora.
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe *;
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
*
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202) .
6. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
a) składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój
nr 6,
b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
16 - 400 Suwałki,
2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą
winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko
podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Suwałkach”.
3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 lutego 2016 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje
odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

Suwałki dn.1.02.2016 r.


kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie., oryginałów dokumentów pod rygorem
wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

