
Wojt Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin ~. ~'o.5"..201~ 
OGt.ASZA NABOR 

NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

Podinspektor do spraw gospodarki nicrucbomosciami i zagospodarowania 

prze trzennego 


w II rz~dzie Gminy Sochocin 


I. WYMAGANIA ZWIJ\ZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 
NA STANOWISKU URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRAW 

GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

1. Wymagania niezb~dne: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw 

publicznycb, 
3) niekaralnosc za umy'lne pr.lest~pstwo sci~gane z oskari:enia publicznego lub 

umyslne przest~pstwo skarbowe, 
4) stan zdrowia pozwalaj~cy na zatrudnienie na danyru stanowi ku, 
5) nieposzlakowana opinia, 
6) odpowiednie kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze I lub II stopnia, 

mile widziane wyzsze lub podyplomowe z zakresu: administracji, 
pJanowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 

nierucbomosciami oraz wyceny nieruchomosci umozliwiaj~ce wykonywanie 
zadan na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska, 
7) znajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywanych obowi~zkow 

( w szczegolnosci znajomosc ustaw: 0 samorz~dzie gminnym, 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 0 gospodarce nierucbomosciami), 

8) umiej~tnosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera, 
9) umiej'rtnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office, ). 

2. lone wymagania 

1) preferowane doswiadczenie na stanowisku 0 podobnym charakterze, 

2) odpowiedzialnosc, 

3) samodzielnosc i kreatywnosc, 

4) umiejcrtnosc planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku, 




5) zdolnosc skuteeznego komunikowania si~, 


6) zdolnosc analityeznego myslenia, 


7) odpornosc na stres. 


II. ZAKRES ZADAN NA STANOWISKU 
URZE;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRAW GOSPODARKI 

NIERUCHOMOSCIAMI I ZAGOSPODAROWANI A PRZESTRZENNEGO 

1. 	 Prowadzenie spraw nazewnictwa ulie i plaeow. 

2. 	 Nadawanie numerow porz~dkowych nieruehomosci. 

3. 	 Zleeanie uslug geodezyjnyeh. 

4. 	 Prowadzenie spraw zwillzanych z opracowaniem i zmianami miej eowych 

planow zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwar unkowan 

i kierunkow zagospodarowania przestnennego. 

5. 	 Realizacja zadan z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

w tym: przygotowanie deeyzji z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosei. 

6. 	 Wydawanie zaswiadczen 0 prLeznaczeniu terenow w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzenoego. 

7. 	 Sporz~dzanie wyrysow i wypisow z miejscowego plaou zagospodarowania 

przestrzennego. 

8. 	 Prowadzenie spraw zwi~anych z nabywaniem nieruchomosci do 

zasobu gminnego. 

9. 	 Ewidencjonowanie nieruchomosei wehodz~cych w ski ad zasobu gminnego. 

10. 	Ewidencjonowanie nieruchomosci oddanych w uZytkowanie wicczyste. 

11 . Prowadzeoie spraw zwi~zanych ze sprzedaz~ nieruchomosci komunalnych 

zabudowanych i niezabudowanych. 

12. 	Prowadzenie spraw zwi~zanych z przeksztalcaniem prawa u:iytkowania 

wieczystego w prawo wlasnosci. 

13. 	Naliczanie i aktualizaeja oplat za uZytkowanie wieczyste gruoMw. 

14. 	Prowadzenie spraw zwi~zanych z przekazywaniem nieruchomosci komunalnych 

w tym: dzier:iawa, najem, uZyczeoie, trwaly zarz~d lub zezwolenic, aktualizacja 

czynszow i oplat za udost~pnianie czasowo nieruchomosci. 

15. 	Prowadzenie spraw zwi~anycb z odszkodowaniami za grunty przej~te oa rzecz 

gminy w trybie szczegolnym, w tym grunty wydzielone pod nowe drogi, lub 

poszerzenie drog istniej~cycb . 

16. 	 Prowadzenie spraw zwi~zaoycb z podzialem i rozgraniczeniem nieruehomosci. 

17. 	 Prowadzenie spraw zwhlzanych ze sprawowaniem nadzoru nad wspolnotami 

gruntowymi. 

18. 	 Prowadzcnic spraw zwhlzanych z zatwierdzaniem statuto wspolnot gruntowycb. 

19. 	Wydawanie poswiadczen 0 uprawnieniach do nabycia gospodarstwa rolnego. 

20. Wykonywanie zadan zwi~anych w przyjmowaniem oswiadczen i zeznan 

swiadk6w, w tym w szczeg61nosci dotycz!Jcych okres6w prac)' 
w iodywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stazu pracy. 

21. 	 Realizacja ustawy 0 oplacie skarbowej. 



22. 	 Sporz:}dzanie sprawozdan z prowadzooego zakresu spraw. 
23. 	 Realizacja ustawy 0 ochrooie daoycb osobowycb i ustawy 0 dost~pie do 

informacji publiczoej. 
24. 	Zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadan. 
25. Wykooywanie innycb prac zleconych przez Wojta Gminy Kierownika 
Wydzialu Go podarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska. 

III.WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 
URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W GOSPODARKI 
NIERUCHOMOSCIAMI I ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 

2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 

3) wynagrodzenie: stale, 

4) stopien samodzielnosci: stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunaloej i 


Ocbrony Srodowiska, 

5) miejsce pracy: 75% czasu w biurze, 25% czasu poza biurem 

6) rozpocz~cie wykonywania pracy od dnia 1 sicrpnia 2014 roku. 


IV. WYMAGANE DOKUMENTY 
1) list motywacyjny, 
2) Zyciorys - curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
3) kopie swiadectw pracy dokumentuj'lcycb wymagany taz pracy. 
4) kopie dyplomow potwierdzaj'lcych wymagane wyksztalcenie, 
5) kopie innycb dodatkowych dokument6w 0 posiadaoycb kwalifikacjacb 

i umiej~toosciacb, 
6) kopie dokumentow potwierdzaj'lcych obywatelstwo polskie i ukonczenie 18 roku 

Zycia, 
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj'lcej si~ 0 zatrudnienie, 
8) pisemne oswiadczeoie 0 peloej zdolnosci do czyooosci prawoycb, korzystaoiu 

w pelni z praw publicznycb i 0 niekaralnosci za umysloe przest~pstwo scigane 
z oskari:enia publieznego lub umysloc przest'tpstwo skal'bowe, 

9) zgoda oa pl'Zetwarzanie danyeh osobowycb zawartych w ofercie (wyra:iam zgod't 
na pl'Zetwarzanie moich danyeh osobowycb zawartych w ofercie pracy zgodnie 
z ustaw'l z dnia 29 sierpoia 1997r. 0 ochronie danych osobowych), 

10) kandydat, ktory zamiel'Za skorzystac z uprawnieoia, 0 kt6rym mowa wart. 13a 
ust.2 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 r. 0 pracowoikach samorz'ldowych jest 
zobowi'lzany do zlozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzaj'lcego niepelnosprawoosc. 

Wskainik zatrudnienia os6b niepelnosprawnycb w Urz~dzie Gminy Sochocin 
w miesi:}cu maju 2014 roku w rozumieniu przepisow 0 rebabilitacji zawodowej 
i spolecznej oraz zatrudoianiu os6b oiepeloosprawoych, Die osi'lgn'll 6%. 



V. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW 


1.0ferty oaleZy skladae w zamJmj~tycb kopertacb: 

osobiScie w siedzibie Urz¢u Gmioy Sochocio uJ. Guzikarzy 9, 
w sekretariacie 

lub 

za posrednictwem poczty oa adres: 

Urz~d Gminy Socbocin 


ul Guzikarzy 9 

09-110 Sochocin 


w terminie do 23 czerwca 2014r. (decyduje data wplywu do Urzedu Gminy) 
z dopiskiem: "Dotyczy oaboru oa stanowisko urzednicze - Podiospektora do 
spraw gospodarki oieruchomosciami i zagospodarowania przestrzennego" 

2.0ferty zlozone po terminie nie b~d~ rozpatrywanc. 

J.Lista kaodydatow spelniaj~cycb wymagaoia formalne oraz informacja 0 wynikacb 
naboru bfdzie umieszczoDa Da stroDie ioternetowej Biuletyou lnformacji Publicznej 
Urz~du Gminy Sochocio oraz oa tabliey ioformacyjoej w siedzibie Urzrdu Gmioy 
Socbocio. 

4.Dokumenty apJibcyjDe b¢~ przecbowywane zgodnie z rozporz~dzeoiem Prezesa 
Rady Ministrow z doia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjDej, 
jednoJitycb rzeczowycb wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
dzialania archiwow zakJadowycb. 

5.Kopie dokumentOw powinny bye uwierzytelDione wlasnorrczoym podpisem z klauzuJ~ 
"za zgodnosc z oryginalem". 

6. Osoby, spelniaj21ce wymagania fonnalne do drugiego etapu oaboru bfd~ zapraszane 
telefonicznie. Prosimy 0 podanie numerow tclefonow kontaktowych. 

Sochocin, 5 czerwca 2014 

.. howska 



. 

Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

I. DANE PODSTAWOWE 

1. Nazwa stanowiska pracy 

Podinspektor do praw gospodarki nieruchomosciami i zagospodarowania 
przestrzenoego 

2. Miejsce w strukturze organizacyjnej: 

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 

3. Podleglosc sluzbowa 

Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 

4. Waruoki pracy 

1) rodzaj pracy: praca umy Iowa, 
2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 
3) wyoagrodzenie: stale, 
4) stopieD odpowiedzialoosci : stanowisko w Wydziale Gospodarki Komunaloej j 

Ochrooy Srodowiska, 
5) miejsce pracy: 75%, czasu w biurze, 25 110 czasu poza biurem 

II. CEL STANOWISKA PRACY 

1. Realizacja zadan gminy z zakresu : 
J) plaoowania i zagospodarowania przestrzeooego 
2) gospodarki nieruchomosciami 
3) wspolnot gruntowych 

III. WYMAGANIA KWALIFlKACYJNE 

1. Wyksztaiceoie 

1) wyzszeJ lub II stopnia, 
2) mile widziaoe: wyzsze lub podyplomowe z zakresu: admioistracji, 

planowania i zagospodarowaoia p rzes trzeooego, gospodarki 
oierucbomosciami oraz wyceny nieruchomosci 

2. Wymagaoia oiezb~doe 

1) zoajomosc przepisow prawa z zakresu wykonywaoych ohowiqzk6w, 
2) umiej~toosc obslugi sprz~tu biurowego oraz komputera, 
3) umiej~tnosc obslugi pakictu biurowego (Microsoft Ofiice), 



Urzqd Gminy Sochocin 
Opis stanowiska pracy 

3. Wymagania dodatkowe 

1) odpowiedzialnosc, 
2) samodzielnosc i kreatywoosc, 
3) umieh~tnosc planowania i organizacji pracy oa zajmowanym stanowisku, 
4) zdolnosc skutecznego komuoikowania sir, 
5) zdolnosc aualitycznego my§lcnia, 
6) odpornosc na stres. 

4. Doswiadezeoie zawodowe 

1) prefcrowaoc dOSwiadczcoie oa stanowisku 0 podobnym eharakterzc 

IV. ZAKRES OBOWli\ZKOW 

1. Prowadzenie spraw nazewnictwa uHe i placow. 
2. Nadawanie numerow porz~dkowych nieruchomosei. 
3. Zlecanic uslug geodezyjoych. 
4. Prowadzenie spraw zwi~aoych z opracowaniem i zmianami miej cowyeh 
plaoow zagospodarowania przestrzenncgo oraz studium uw .. runkowari i kicrunkow 
zagospodarowania przestrzcooego. 
S. Realizacja zadan z zakresu planowaoia i zagospodarowania przcstrzennego, 
w tym: przygotowaoie decyzji z tytulu WZTOStu wartosci nieruehomosei. 

6. Wydawanie zaswiadczeti 0 przeznaczeniu terenow w miejseowym planie 
zagospodarowania przestTZennego. 

7. SporLlldzanie wyrysow i wypisow z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzeonego. 
8. Prowadzenie spraw zwi~zanycb z nabywaniem nieruchomosci do zasobu 
gminnego. 
9. Ewideocjonowanic nieruchomosci wchodz~cyeh w sklad zasobu gminnego. 
10. Ewidencjooowanie oieruebomo ' ci oddanyeh w uiytkowanie wieczyste. 
11. Prowadzenic spraw zwhp~anyeb ze sprzedazll nieruchomosci komunalnyeb 
zabudowanych i niezabudowanych. 
12. Prowadzenie spraw zwillzanyeb z przeksztaleaniem prawa uiytkowania 
wieczystego w prawo wlasnosci. 
13. Nalk-zanie i aktualizacja oplat za uiytkowanie wieczyste gruntow. 
14. Prowadzenie spraw zwi~anych z przekazywaniem nieruehomosci komunalnych 
w tym: dzieriawa, najcm uZyczenie, trwaly zarz~d lub zczwolcnie, aktualizacja 
czynszow i oplat za udostfpnianie czasowo nierucbomosci. 
15. Prowadzenie spraw zwi=tzanycb z odszkodowaniami za gruoty przej{'te oa rzecz 
gminy w trybie sZC'Legolnym, w tym gruoty wydzielone pod nowe drogi, Jub 
poszerzenie drog istniej~cych. 
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VII. WSPOLPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

1) Wydzialy i samodzielne stanowiska pracy 

Kieruj~cy kom6rk~ organizacyjn~ -
osoba zatwierdzaj~ca opis stanowiska 
pracy lo 14 

data 

podpis 

.. nazwisko 

·ToO.I~' 1UI.,...chow ka 

Zapoznalem (am) si~ opisem stanowiska 
pracy- osoba zatrudniona na opisanym 
stanowisku pracy. 

data imi~ i nazwisko 

podpis 


