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Kolbuszowa,
2021-02-10

o NABoRzENA WoLNESrłnowlsro URzĘDN|czE
oeroszerule
poszukuje
kandydatówna stanowisko:
starostaKoIbuszowski,
u|.11 Listopada10' 36 - 100KoIbuszowa,
mi
Podinspektor
Geodezji,
Kańografii,
KatastruiGospodarkiNieruchomościa
w WydziaIe
zawarcia
nie dłuźszy
niż6 miesięcyz moż|iwościQ
Wymiaretatu(warunkipracy):pełnyetat- umowana czasokreś|ony
umowyna czasnieokreś|ony.
Główneobowiązki:
postępowań
1' Prowadzenie
mających
na ce|unałożenie
na podmioty,
o którychmowaw art.20 ust.2 pkt1
administracyjnych

ustawy PraWogeodezyjnei kartograficzne,
obowiąfku opracowaniadokumentacjigeodezyjnejniezbędnejdo aktuaIizacjibazy
jest inny niżujawnionyW tej
danych ewidencjigruntóW i budynków, w przypadkuusta|enia,żestan rzeczywistynieruchomości
baziedanych,aróżnicatajestskutkiemrobótbudow|anych,októrychmowaWart.3pkt7ustawyzdnia7|ipca1994r'-Prawo
budow|ane|Dz' u' z 2077 |' poz' 1332 i 1529);a takżeudostępnieniadokumentacjibudowy |ub dokumentacjipowykonawczej,
o której mowa W art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 |ipca1994 r. - Prawo budow|ane,jeże|ijest to niezbędnedo ujawnienia
W bazie danych ewidencjigruntów i budynków danych dotyczącychbudynku |ub działkioraz udzie|eniainformacjio sposobie
użytkowaniabudynków i IokaIi.
2. Prowadzeniepostępowańadministracyjnych
oraz przygotowywanieprojektóWdecyzji,a takżeodpowiedzina wnioskiz zakresu
aktuaIizacjiinformacjizawartychW ewidencji8runtów i budynków.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnychoraz przygotowywanieprojektów decyzji w sprawach z zakresu aktuaIizacji
informacjizaWartychW ewidencji8runtóW i budynków,Wszczynanych
z urzędu.
projektów operatów opisowo4. Przygotowywanieprojektów odpowiedzi na uwagi i zastrzeźenia
z8łaszanepodczasWyłożenia
kartograficznych.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnychoraz przygotowywaniepro.iektóWdecyzji W sprawach z zakresu zarzutóW do
danychujawnionychw zmodernizowanychoperatachewidencyjnych.
Wymagania niezbędne:
1. Byćosobą nie karanąza przestępstwapopełnioneumyś|nie.
prawnychi korzystaniez pełnipraw pub|icznych.
2. Posiadaćpełnązdo|ność
do czynności
poIskie
3. PosiadaćobYWate|stwo
4. cieszyćsię niepo5zIakowaną
opinią.
5. Wykształcenie
Wyższetechnicznena kierunkugeodezjai kartografia.
6. Minimum rocznystażpracy W administracjipub|icznejna stanowiskuzwiązanymz ewldencjągruntóWi budynków |ub minimum
dwu|etnistażpracyW firmie geodezyjnejna podstawieumowy o pracę.
7' znajomośćprzepisów:
a) Ustawaz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnei kartograficzne,
b) Ustawaz dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturzeinformacjiprzestrzennej,
c) Ustawaz dnia 14 czerwca1.960r. Kodekspostępowaniaadministracyjnego,
d) RozporzqdzenieMinistra Rozwoju Re8ionaIne8oi Budownictwaz dnia 29 marca 2oo1 r. W sprawie ewidencji gruntóW
ibUdynkóW,
e) RozporządzenieMinistra spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 9 |istopada 2071 r. w sprawie standardóW
technicznychWykonywaniageodezyjnychpomiaróWsytuacyjnychiWysokościowych
oraz opracowywaniai przekazywania
WynikóWtych pomiarów do państwowegozasobugeodezyjnegoi kartograficznego,
f) RozporządzenieMinistra AdministracjiI cyfryzacjiz dnia 5 września2013 r. w sprawie organizacjii trybu prowadzenia
państwowegozasobugeodezyjnegoi karto8raficznego,
g) RozporządzenieMinistraAdministrac'iiI cyfryzacjiz dnia 9 |ipca2014 r. W sprawie udostępnianiamateriatówpaństwowego
zasobugeodezyjnegoi kartograficfnego,
WydaWanialicencjioraz WzoruDokumentuobIiczeniaopłatY,
h) RozporządzenieMinistra Administracji I cyfryzacji z dnia 2 |istopada 20L5 r. W sprawie bazy danych obiektóW
topograficznychoraz mapy zasadniczej,
i) RozporządzenieMinistra AdministracjiI Cyfryzacjiz dnia 2I października2015 r. w sprawie powiatowe'ibazy GESUT
i krajowej bazy GESUT.
Wymagania pożądane:
_
stosowaniaodpowiednich
umiejętność
formułowaniawypowiedzipisemnychw sposób gwarantującyzrozumienie,umiejętność
pracy w zespoIe,umiejętność
przepisów prawa, umiejętność
|ogicznegomyś|enia,
umiejętność
se|ekcjiinformacji,umiejętność
posługiwania
się pro8ramemEWoPls iEWMAPA.
dobrej organizacjipracy,umiejętność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1' List motywacyjny opatrzony k|auzu|ą:,,Wyrażamzgodę no przetwdrzdnie moich danych osobowych zawdrtych w ofercie pracy
dlo potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,,.
2. Życiorys (cV) opatrzony k|auzu|ą:,,Wyrażomzgodę nd pnetwarzonie moich donych osobowych zawortych w ofercie prdcy dla
potrzeb niezbędnychdo rea|izocjiproceŚu rekrutdcji,,.
3. Kwestionariuszosobowy d|aosoby ubie8ajqcej5ię o zatrudnienie.
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kwaIifikacjezawodowe,wymaganedo WYkonywaniaoferowanejpracy oraz dokumenty
4. Dokumentypotwierdzające
potwierdzające
wymagany
stażpracy.
pełnejzdoInoścido
prawnych
z pełniprawpubIicznych.
kandydata
czynności
orazo korzystaniu
5. ośWiadczenie
o posiadaniu
przestępstwo
z oskarżenia
wyrokiemsąduza umyś|nie
ścigane
6. ośWiadczenie
kandydata,
że nie byłskazanyprawomocnym
pubIicznego
przestępstwo
Iubumyś|ne
5karbowe.
7. ośWiadczenie
ni€ prowadzeniu
dziataInościgospodarczej
indywiduaInie
Iubwspó|niez innymiosobami.
o prowadzeniu,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
'
potwierdzające
posiadany
pracy).
Dokumenty
stażpracy(świadectwa
w Ko|buszowej
Dokumenty na|eżyskładaćw terminie do: 22 |uteqo2021 r. w biurzepodawczymstarostwaPowiatowego
PRACY podinspektor
w WydzialeGeodez.ii".
z dopiskiem
,,NABORNA STANOWISKO
Inne informacie:
Wskaźnik
zatrudnienia
W starostwie:
co najmniej
6 %.
osób niepetnosprawnych
Wynikinaboru
oferty otrzymanepo terminienie będąrozpatrywane.
oferty odrzuconezostanąkomisyjniezniszczone.
(http://bip.powiat.koIbuszowa.p|),
zostanąumieszczone
oraz na tabIicy
na stronieinternetowejBiuIetynuInformacii
Pub|icznej
(0-17)22.75.880.
informacyjnej
w siedzibieUrzędu.Dodatkowe
informacje:
jest starostaKo|buszowski
z siedzibąpod
Administratorem
danychosobowychprzetwarzanych
w ce|achrekrutacyjnych
przezKodekspracysą
Wskazanych
adresem:u|.11 Listopada10, 36.100KoIbuszowa.
Podstawąprzetwarzania
danychosobowYch
przepisyprawapracy:art. 22 Kodeksupracyoraz 61 rozporządzenia
MinistraPracyi Po|itYkisocja|nej2 dnia 28 maja 1996 r'
Wsprawiezakresuprowadzeniaprzezpracodawcówdokumentacji
w sprawachzwiązanych
ze stosunkiempracyoraz sposobu
jestzgoda.
prowadzenia
pracownika.
przetwarzania
przekazanych
aktosobowych
Podstawą
innychdanychdobrowoInie
Danenie będąprzekazywane
odbiorcomzewnętrznym.
Administrator
nie podejmujedecyzjiW sposóbzautomatyzowany
ani nie prowadziprofilowania
Pani/Pana
danychosobowych.
jest
przezokres
Podaniedanych
niezbędned|a Wzięciaudziałuw procesierekrutacji.
Daneosobowebędąprzetwarzane
trzechmie5ięc1od
zakończenia
rekrutacji
Iubdo momentucofnięcia
zgody.Przysługuje
Pani/Panu:
a) prawodostępudo swoichdanych,
pod|egających
przetwarzaniu,
b) prawootrzymania
kopiidanychosobowych
(poprawiania)
c) prawo do sprostowania
swoichdanych,
d) prawodo Usunięcia
danych
przetwarzania,
e) prawodo ograniczenia
f) prawodo wniesienia
wobecprzetwarzania
sprzeciwu
danychosobowych,
g) w prfypadkachuznania,iż przetwarzanie
przezAdministratora
danychosobowychnaruszaprzepisyRoDo, przysługuje
prawodo wniesienia
Pani/Panu
skargido or8anuNadzorczego
tj.do PrezesaUrzęduochronyDanychosobowych.
WniesienieżądaniausunięciadanYchiest równoznacznez rezYgnacią
z udz|ałuw procesierekrutacyjnym.
W przypadkuprzetwarzania
na podstawieudzie|onejzgody,przysługuje
Pani/Panuprawo do Wycofaniazgody na
przetwarzanie
z prawemprzetwarzania,
któregodokonanona
danychosobowych,a|e cofnięciezgodynie wpływana zgodność
podstawie
zgodyprzedjejwycofaniem.
Może5ięPani/Panskontaktować
iod@koIbuszowski.o|.
sięz Inspektorem
ochronyDanychpiszącna adrese-mai|:

{r^

