
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE  

 
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  

na stanowisko  
ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa w Referacie Budownictwa i Rolnictwa 

                       
1. Nazwa i adres jednostki:  

Urząd Gminy Dobromierz, 58 -170 Dobromierz, Pl. Wolności 24 
 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:  
ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa 
 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  
1) wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:  

a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowania przedmiotowego stanowiska, 
f) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, budownictwo, rolnictwo), 

2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: 
a) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy, 
b)  znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym 

przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, 
c) biegła znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej, internetu, 
g) wskazana praktyka zawodowa lub staż w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza na 

podobnym stanowisku udokumentowany świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu, 
h) dyspozycyjność – stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w terenie, 
d) umiejętność pracy w zespole, dokładność, operatywność, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
1. W zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi: 
1) przygotowywanie propozycji dotyczącej wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy, 
2) opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, 
3) prowadzenie ewidencji lokatorów i wyposażenia mieszkań oraz ewidencji związanej z zawartymi 

i wypowiedzianymi umowami, 
4) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad polityki czynszowej dotyczącej mieszkaniowego zasobu 

komunalnego Gminy,  
5) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania kosztów eksploatacji, 
6) nadzór nad zarządzaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy, jak 

również orzekanie o przyjęciu w zarząd budynków stanowiących własność osób fizycznych bądź prawnych, 
7) nadzór nad właściwym utrzymaniem mieszkań oraz wykonywania przez najemców obowiązków wynikających z 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz, 
8) rozstrzyganie w sprawach zajmowania przez tę samą osobę lub małżonka dwóch mieszkań, 
9) przekwaterowywanie najemcy z domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do lokalu 

zamiennego, 
10) przygotowywanie projektów decyzji, pism i umów w sprawie: 

a) przyznania lokalu mieszkalnego, 
b) wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych, 
c) stwierdzania wygaśnięcia umowy najmu lokalu, 
d) wypowiadania umów najmu, 
e) wynajmowania zwolnionych izb w lokalach wspólnych, 
f) wynajmowania lokali socjalnych na czas oznaczony, 
g) wynajmowania lokali mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

12) przekazywanie protokołem zdawczo-odbiorczym lokali najemcom i  użyczającym oraz protokolarne odbieranie ich 
od tych osób, 

13) opiniowanie wniosków o podnajem całego lokalu, 



14) przekwaterowywanie do poprzedniego miejsca zamieszkania lub lokalu socjalnego osób pozostałych bez tytułu 
prawnego w lokalu po śmierci najemcy oraz do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do 
 rozbiórki lub remontu, 

15) regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po wprowadzeniu  się najemcy, 
16) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali, 
17) usuwanie skutków samowoli mieszkaniowej oraz prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych na podstawie 

wydanych, prawomocnych orzeczeń sądowych bądź ostatecznych decyzji administracyjnych, 
18) naliczanie wymiaru czynszu za lokal mieszkalny i opłat dodatkowych najemcom, 
19) udzielanie informacji najemcom i użytkownikom lokali w sprawach realizacji opłat za zajmowane lokale, 
20) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu 

terminu płatności lub umorzeniu zaległości czynszowych, 
21) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspokajania, 
22) dokonywanie analiz z kontroli gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych, 
23) kompletowanie dokumentacji osób starających się o przydział lokalu mieszkalnego, 
24) obsługa administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
25) przeprowadzanie, wspólnie z członkami Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wizji w lokalach mieszkalnych, 
26) przyjmowanie wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, zagrożeń i nieprawidłowości stwierdzonych i zauważonych 

przez użytkowników lokali, ocena ich stopnia ważności i  nadanie im właściwego dla sprawy toku postępowania, 
27) sporządzanie sprawozdawczości w powyższym zakresie. 

2.  W zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi: 
1) administrowanie gminnymi lokalami użytkowymi, 
2) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę wolnych lokali użytkowych, 
3) przygotowywanie umów dzierżawy na gminne lokale użytkowe, 
4) przeprowadzanie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków zmian dokonywanych w zajmowanym 

lokalu bez zgody wydzierżawiającego, 
5) naliczanie opłat czynszowych za lokale użytkowe wynikające z umów dzierżawy, 
6) sporządzanie sprawozdawczości, 
7) współpraca z zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych. 

3. W zakresie rolnictwa: 
1) przedstawianie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe założenia Rady i Wójta, 
2) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie rolnictwa, przekazywanie ogłoszeń o aktualnym doborze zbóż 

i ziemniaków oraz przesyłanie ofert do sołtysów i punktów sprzedaży detalicznej, 
3) współpraca z zainteresowanymi podmiotami, instytucjami z zakresu nawożenia gleb, przekazywanie ofert 

sołtysom, 
4) sporządzanie i opiniowanie projektów rolniczego i leśnego wykorzystania gruntów, 
5) ochrona gruntów rolnych i leśnych, 
6) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności, 
7) koordynacja zadań z zakresu rolnictwa realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
8) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, 
9) współpraca z GUS w zakresie sprawozdawczości rolnej i szacunków upraw, 
10) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości. 

4. W zakresie łowiectwa: 
1) sprawowanie administracji w zakresie gospodarki łowieckiej, 
2) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, 

w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie, 
3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, 
4) nadzór nad melioracjami wodnymi i przeglądami urządzeń melioracyjnych, 
5) współpraca ze Spółką Wodną w planowaniu i wykonywaniu zadań z zakresu melioracji, opiniowanie projektów 

planu zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych w  strefach ochronnych i w zakresie mienia 
komunalnego, nadzór nad rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych. 

 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:  

1) miejsce wykonywania pracy: siedziba - Urząd Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, 
2) praca w budynku piętrowym: usytuowanie stanowiska pracy na II piętrze (brak windy), 
3) pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, 
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, 
5) zmianowość pracy: jedna zmiana,  
6) praca biurowa – przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem 

zewnętrznym, praca w terenie, wyjazdy służbowe według potrzeb, 
7) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków 

pracy, 
8) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących 

pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby 
przygotowawczej, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony, 

9) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 
Dobromierz. 



 
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 6%. 
 

7. Wymagane dokumenty:  
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy 

na aplikowanym stanowisku (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom studiów wyższych, szkolenia, uprawnienia 
itp.), 

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, referencje, opinie),  
5) wymagane oświadczenia, że kandydat: 
 posiada obywatelstwo polskie, 
 nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych, 
 posiada stan zdrowia potwierdzający brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, 
 posiada nieposzlakowana opinię, 
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru, 
6) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), 
7) kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej 

(w przypadku kandydatów obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), 

8) inne niezbędne dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o naborze. 
 

8.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz (sekretariat) lub przesłać 

pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24, 
2) dokumenty aplikacyjne  powinny być podpisane przez osoby je składające, a kserokopie dokumentów powinny być 

uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem oraz datą”, 
3) oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym 

 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa”, 
4) termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12.00. 

 
9. Dodatkowe informacje: 

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o  terminie 
przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz oraz opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobromierz. 

 
 
 
 

Dobromierz, dnia 2 lipca 2020 r.           Wójt 
         (-) Jerzy Ulbin 
 


