
Czerwionka-Leszczyny 1 8.01.2021 r.

OGLOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko urzgdnicze

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oglasza nab6r kandydat6w do pracy w Uzqdzie Gminy i Miasta

Czerwionka-Le szczy ny, u L Pa rkowa 9, 44-230 Czerwion ka- Leszczyny

na stanowisko: podinspektor

w Wydziale Planowania Pzestzennego

l. Okre5lenie wymagafi ariqzanych ze stanowiskiem urzedniczym
1. Wymagania niezbqdne:

1) obywatelstwopolskie,
2) ukorlczone studia wy2sze pieruvszego lub drugiego stopnia na kierunkach:

planowania pzestzennego, gospodarki pzestzennej, budownictwa,
geodezji,

3) co najmniej 3-letni staZ pracy na stanowisku biurowym,
4) posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz kozystanie z pelni

praw publicznych,
5) nieposzlakowanaopinia,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne pzestqpstwo

Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne pzestqpstwo skarbowe,
7) umiejgtno6d bieglej obslugi MS Office,
8) znajomoS6 podstawowych zagadniefi z obslugi oprogramowania GlS,
9) umiejqtno66 samodzielnego opracowywania dokument6w, stosowania

wiedzy teoretycznej w praktyce,

10) praKyczna znajomo66 zagadniefi dotyczqcych obslugi komputera i innych
urzqdzeh biuorowych (migdzy innymi: skanery, drukarki, kserokopiarki),

11) znajomoS6 ni2ej wymienionych akt6w prawnych onz umiejgtno56
kozystania z nich:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2020 r ., poz. 713 z p62n. zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samozqdowych
(t.j. Dz. U. z2O'l9r.,poz. 12822p62n.2m.),

c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postqpowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p62n. zm.),
d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z p62n.zm.),
e) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami

(t.j. Dz.U.22020r., poz. 1990 zp62n.zm.),
Q ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U

22019 r. poz. 1781),

URZAD GMIi-Y I 1\llASTA
44 -23O czerwionka-Leszczy,ry

ul. Parkowa I
tet.32 4295911 tax32 431176o
NIP 642.310.39-57 Regon 00052685{



g) ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o dostgpie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z2O2Q r., po2.2176)

h) rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zaktadowych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomoS6 specyfiki pracy administracji publicznej (ednostki samozqdu

tefiorialnego: gmina, powiat, wojew6dztwo),
2) umiejgtno6C planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
3) umiejqtnoSC spozqdzania i redagowania pism,

4) umiejqtno66 pracy w zespole,
5) odpowledzialno56, dokladno56 i systematyczno56, kreatywnoS6,
6) preferowane cechy osoboSciowe: empatia, wyrozumialoS6, cierpliwoS6,

odpowiedzialnoS6, silna motywacja do osiqgania zalo2onych cel6w,
komunikatywno56,

7) umiejqtno6d czytania miejscowych plan6w zagospodarowania
pzestrzennego,

8) umiejqtno56 interpretacji i stosowania pzepis6w.

ll. Zakres zadari wykonywanych na stanowisku urzgdniczym:
1) przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. ustalenia renty planistycznej,
2) weryfikacjq operat6w szacunkowych nieruchomoSci,
3) przygotowywanie zaSwiadczefi oraz wypis6w i wyrys6w z miejscowego planu

zagosiodarowania przestzennego,
4) przygotowywanie opinii do podzialu nieruchomo6ci gruntowych,
5) spozqdzanie r62nego rodzaju opracowarl, w tym graficznych w dostQpnych

programach informatycznych,
6) wsp6lpraca z organami i ins$ucjami w zakresie polityki pzestzennej,
7)organizowanie posiedzefi, konsultacji dotyczqcych zagospodarowania

pzestzennego.

lll. Warunki pracy:
1) praca w pomieszczeniach biurowych przy komputerze w r62nych budynkach

Uzqdu - na kondygnacjach 1-3,
2) praa -z 

interesantami,
3) praca w terenie.

lV. Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych :

Wska2nik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej otaz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych w miesiqcu
popzedzajqcym datg upublicznienia og{oszenia wynosi powy2q 6 o/o.



V. Wymagane niezbgdne dokumenty i oSwiadczenia:
1) podanie,

2) 2yciorys (CV) - ze wskazaniem okres6w zatrudnienia u kolejnych
pracodawc6w i zajmowanych stanowisk,

3) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztatcenie tj. w szczeg6lnoSci:
dyplom6w, Swiadectw szkolnych, itp.,

4) kserokopie zaSwiadczei o ukorlczonych kursach, szkoleniach, itp.w zakresie
tematycznym zwiqzanym ze stanowiskiem, na kt6re jest pzeprowadzany
nab6r,

5) o6wiadczenia do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko
uzgdnicze, wedlug zatqczonych wzor6w, tj.:
a) o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) oSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych oraz

korzystaniu z pelni praw publicznych,
c) oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sqdu

za gmy6lne pzestepstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne
pzestqpstwo skarbowe,

d) oswiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji.

Kandydat skladajqcy dokumenty, podpisuje ka2dy dokument spozqdzony
osobiScie. Ponadto, kserokopie dokument6w skladanych pzez kandydata na ka2dej
stronie muszq zawiera| dopisek: Za zgodno9d kserokopii z oryginalem" oraz by|
opatzone datq i podpisem kandydata.

Termin i miejsce skladania dokument6w:

lnne informacie:
1) w przypadku przeslania dokument6w aplikacyjnych pocztq lub za poSrednictwem

innego podmiotu, dokumenty te muszq wplynq6 do Uzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do dnia 29 stvcznia 2021 ro do oodzinv 14.00
Dokumenty, kt6re wplynq do Uzqdu po wyzej okreSlonym terminie nie bqdq
rozpatrywane,

2) osobq wylonionq w drodze naboru pierwsza umowa o prace zostanie zawatla
w pelnym wymiaze czasu pracy, zgodnie z ustawq z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samozqdowych (t.j. Dz. U.22019 r., poz. 1282 z p62n. zm.) oraz
otrzyma ona wynagrodzenie miesiqczne zgodnie z rozporzqdzeniem Rady
Ministr6w z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracownik6w

Dokumenty w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:
"Kandydat na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania
Przestzennego" w formie pisemnej nale2y sktadad w terminie do 29 stycznia 2021
roku do godziny 14.00 w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, pok6j nr 5 - parter.



samorzEdowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z p6in. zm.) oraz Regulaminem
wynagradzania dla pracownik6w zatrudnionych na podstawie umowy o prace na
stanowiskach kierowniczych uzgdniczych, urzqdniczych oraz pomocniczych
i obsfugi w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadzonego
Zarzqdzeniem Nr 153/2009 Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 15 czerwca 2009 roku z p62n.zm. (1.j. Zazqdzenie Nr 449/18 Burmistza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 wrzeSnia 2018 r. z p62n. zm.),

3) informacja o wyniku naboru bgdzie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicy ogloszeri w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samozqdowych (t.j. Dz. U.22019 r., poz. '12822p62n. zm.).

Termin naboru (test i rozmowg kwalifikacyjnq) ustala siq na dzieri 9 lutego 2021
roku o godzinie 10q w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny przy
ul. Parkowej 9 (l pigtro, pok. nr l3).
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O6wiadczenie

do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzgdnicze

w Urzgdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, i2:

posiadam obywatelstwo

'(uzupelni6)

o

(data i podpis kandydata)



O6wiadczenie

do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzqdnicze

w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, i2 mam pelnq zdolnoSi do czynno6ci

prawnych oraz korzystam z pelni praw publicznych.

(data i podpis kandydata)



O6wiadczenie

do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzqdnicze

w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zgodnie z wymogami okre6lonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorzqdowych, oSwiadczam, iZ nie(') bylem/byla6t'r

skazany/skazana(') prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestepstwo Scigane

z oskarzenia publicznego lub umySlne przestepstwo skarbowe.

(data i podpis kandydata)

(.)- niepotrzebne skreSlie



(imig i nazwisko)

(adres)

OSwiadczenie
do cel6w rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzqdnicze

w Urzqdzie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

1. O6wiadczam, Ze wyruLam zgodg, aby Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z siedzibq w Czerwionce-Leszczynach (44-230), ul. Parkowa 9,
przetwarzal obecnie iw pzyszloSci moje dane osobowe, udostqpnione
w zlozonych przeze mnie dokumentach. Jestem Swiadomy/6wiadoma{'), 2e moje
dane osobowe bqdq przetwarzane w celach rekrutacyjnych w zbiorze
kandydat6w ubiegajqcych siq o przyjgcie do pracy.

2. Przyjm$q do wiadomo6ci, 2e:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibq 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9;
b) w przypadku pytari dotyczqcych przelttarzania moich danych moge

skontaktowai siQ z lnspektorem Ochrony Danych- adres e-mail
abi cz n

c) podane dane osobowe zostaly przekazane dobrowolnie i bqdq ptzetwarzane
w celu wla6ciwego przeprowadzenia procedury a uiqzan$ z realizaqq procesu
rekrutacji na wolne stanowisko urzgdnicze w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny otaz na wolne stanowiska kierownik6w jednostek
organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwibnka-Leszczyny. Zgoda moze zoslae
wycofana poprzez zlozone na pi6mie pro6by do Administratora. Podanie
danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji;

d) przysluguje mi prawo do dostqpu do moich danych, ich sprostowania oraz
usuniqcia;

e) w przypadku powziqcia informacji o niewlaSciwym przetwarzaniu moich
danych przez Administratora przysluguje mi prawo wniesienia skargi
na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

f) podstawq prawnq przetwarzania moich danych osobowych do cel6w rekrutacji
przez Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorzqdowych ;

g) odbiorcami moich danych osobowych mogq byi instytucje uprawnione na
podstawie przepis6w prawa lub podmioty upowa2nione na podstawie
podpisanej umowy pomiqdzy Administratorem a podmiotem;

h) przekazane dane bedq przetwarzane ptzez okres niezbqdny do
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzqdnicze
w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska



kierownik6w jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, jednak nie dlu2ej ni2 pzez 5 lat z zastzehen iem, i2 okres
przechowyarania danych osobowych moze zosta6 ka2dorazowo przedlu2ony
o okres pzewidziany przez przepisy prawa, jakie mogq mied aviqzek
z realizacjq procesu rekrutacji na stanowisko urzgdnicze w Uzgdzie Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierownik6w
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dane mogq
by6 udostqpnione wylqcznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepis6w prawa.

(data i podpis kandydata)

(*)- niepohzebne skreSli6


