
Ożarów, dnia 18.06.2007 r. 

 

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW 

ogłasza 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie 

ul. Stodolna 1 

27-530 Ożarów  

 

Wolne stanowisko urzędnicze : 

INSPEKTOR DO SPRAW GOSPODARKI GRUNTAMI 

 

Wymagania stawiane kandydatom : 

 

I. Niezbędne :  

1. wykształcenie wyższe magisterskie : kierunek : rolnictwo, prawo, administracja, politologia  

2. co najmniej 3 letni staż pracy 

3. znajomość przepisów KPA, kodeksu cywilnego, prawa samorządowego, ustawy o   

    gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego  

4. znajomość języka obcego nowożytnego 

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 

6. dobry stan zdrowia 

7. nieposzlakowana opinia 

8. biegła znajomość obsługi komputera 

 

II. Dodatkowe :  

1. wysoka kultura osobista 

2. odporność na sytuacje stresowe 

3. kreatywność 



Ogólny zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku :  

 

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi   

    własność gminy tj. : 

    - tworzenie i gospodarowanie gminnymi zasobami 

    - ustalenie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości 

2. komunalizacja mienia gminnego 

3. wykonywanie prawa pierwokupu 

 

Wymagane dokumenty : 

1. list motywacyjny 

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) 

3. dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (odpis dyplomu,    

    zaświadczenie o stanie odbytych studiów, kursów itp.) 

4. kserokopie świadectw pracy 

5. oświadczenie o niekaralności 

6. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania  

    rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  

    danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

Termin składania ofert : 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 2 lipca 2007 roku.(uwaga : 

Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie) 

 

Na adres : 

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie 

Sekretariat pokój nr 11 

ul. Stodolna 1 

27-530 Ożarów 

 

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Inspektor do spraw gospodarki gruntami”. 



 

Uwaga : 

1. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą  

    rozpatrywane. 

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonów : (015) 86 10 700 do 702 wew. 104.  

 


