
Załącznik do Zarządzenia Nr 0r.0050.124.201g
Burmistrza Praszki z dnia 16 grudnia 201gr.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa Urzędzie Miejskim w Praszce.

Burmistrz Praszki
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki

mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce

I. Nazwa i adres jednostki - Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13,
46-320 Praszka

II. Stanowisko pracy - ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa

Wymiar czasu pracy - 1etat

III. Miejsce pracy - Urząd Miejski w Praszce

IV.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe w zakresie: rolnictwo, ochrona środowiska lub

leśnictwo,
b) staż pracy minimum S lat na stanowiskach związanych z realizowaniem spraw

z zakresu gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa lub leśnictwa (preferowane
doświadczenie w administracji publicznej i samorządowej),

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V.Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów pakietu MS

Windows oraz pakietu Office,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) samodzielność, komunikatywność umiejętność sprawnej obsługi

interesantów,
d) terminowość, dokładność, odpowiedzialność,
e) znajomość przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa,

leśnictwa oraz administracji.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw dotyczących spraw mieszkaniowych na podstawie ustawy o

ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,
2) przyjmowanie i rejestrowanie podań o przydzielenie lokali komunalnych:

mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,
3) organizowanie przetargów dotyczących najmu lokali użytkowych,
4) współpraca ze społeczną komisją mieszkaniową w zakresie:

- sprawdzania warunków lokalowych osób starających się o lokale z zasobu
gmmy,



- opiniowanie podań o przydzielenie lokalu komunalnego,
- wskazywanie osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane

w pierwszej kolejności,
5) wydawanie skierowań na lokale użytkowe, mieszkania komunalne i socjalne

oraz zawieranie umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynki
Urzędu,

6) prowadzenie rejestru zasobów mieszkaniowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem budynkami komunalnymi

i lokalami użytkowymi, w tym współpraca z zarządcą nieruchomości,
8) sprawy związane z bieżącym utrzymaniem czystości i zieleni na terenie gminy,

utrzymaniem mienia komunalnego oraz nadzór nad wykonywaniem prac
w powyższym zakresie,

9) prowadzenie spraw związanych z placem targowym, w tym zawieranie umów
na dzierżawę stanowisk handlowych na placu targowym w Praszce.

10) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie przygotowania
materiałów do spisu rolnego,
11) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie roślin,
12) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Łowieckie,
14) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód spowodowanych

skutkami klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
w rolnictwie na terenie gminy.

VII. Wymagane dokumenty: WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ
WŁASNORĘCZNIE PODPISANE I OPATRZONE DATĄ
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe,
d) kserokopie świadectw pracy (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające staż

pracy, w tym: odbyte staże, umowy-zlecenia),
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych,

g) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w sytuacji gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1260).

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. do spraw gospodarki mieszkaniowej,
rolnictwa i leśnictwa wykonywać będzie prace biurowe z obsługą sprzętu: monitor



ekranowy, ksero, drukarka, telefon. Wymiar czasu pracy - 1 etat. Praca przy
komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2019 r.
wynosił 0%.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 8
stycznia 2020 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu - pokój nr 19 lub pocztą na
adres: Urząd Miejski w Praszce, ul. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka z
dopiskiem "Dotyczy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw
gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i leśnictwa n' Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej www.bip.praszka.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, powinny być
opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dn. 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r. poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U.z 2018r. poz. 1260)".

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Praszce w terminie do dnia 10

stycznia 2020 r.
Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez

Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania
rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie miejscu
przeprowadzenia drugiego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 3591 009
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Praszce,
Pl. Grunwaldzki 13.

Termin rozpoczęcia pracy: 1lutego 2020 r.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest

przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

http://www.bip.praszka.pl.

