
 
  

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds.  zadań gospodarki komunalnej w 
Wydziale Infrastruktury Komunalnej  
 
Nazwa i adres organizatora konkursu: Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica, 
Plac Słowiański 8 
 
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria 
formalne: 
Wymagania konieczne:  
1/ wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami), 
2/ posiadać wykształcenie wyŜsze  magisterskie -  administracyjne, 
3/ co najmniej trzyletni staŜ pracy,  
4/ znajomość  przepisów ustaw:  Prawo o ruchu drogowym, O postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, 
5/ posiadać bardzo dobrą praktyczną umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office 

(Word, Excel). 
Wymagania poŜądane: 
1/ zdolność szybkiego uczenia się, 
2/ komunikatywność, 
3/ umiejętność pracy w zespole, 
4/ doświadczenie w pracy w administracji. 

 

II. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złoŜyć: 
1/ list motywacyjny,  
2/ pełny Ŝyciorys zawodowy, 
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa  

pracy, 
5/ kserokopię dowodu osobistego, 
6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych, 
7/ oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji, 
8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane 

z oskarŜenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku 
zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego 
Rejestru Karnego). 

 
III. Do zakresu zadań na stanowisku inspektora ds.  zadań gospodarki komunalnej 
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej nale Ŝy:  
1/ przygotowywanie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców usług  

w zakresie usuwania pojazdów z dróg  oraz prowadzenia parkingów strzeŜonych dla 
pojazdów usuniętych  w przypadkach, o których mowa w art.130 a ust.1 lub 2 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz postępowań przetargowych  na wyłonienie wykonawców 
robót usług i dostaw w zakresie zieleni urządzonej, 

2/ przygotowywanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosków do sądu 
o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu, 

3/ prowadzenie postępowań dot. oszacowania wartości pojazdów nieodebranych 
z parkingów przez ich właścicieli, 

4/ prowadzenie procedur zagospodarowania pozyskanych  pojazdów  wyrokiem sądu, 
5/ sporządzanie wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie  systemu recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, 



6/ sporządzanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, 
oszacowaniem, sprzedaŜą lub zniszczeniem pojazdów dla właścicieli (lub osoby 
dysponującej pojazdem) w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, 

7/ sporządzanie projektów corocznych uchwał Rady Miejskiej Legnicy o opłatach w danym 
roku kalendarzowym za usuwanie pojazdów i przechowywanie pojazdów na obszarze 
miasta. 

8/ sporządzanie sprawozdań  dot. realizacji zadania związanego z usuwaniem pojazdów 
z dróg i ich parkowaniem. 

9/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem Lasku Złotoryjskiego. 
 
 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
"Konkurs na stanowisko inspektora ds.  zadań gospodarki komunalnej w Wydziale 
Infrastruktury Komunalnej” do dnia 6 października 2011 r. w kancelarii Urzędu Miasta 
Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy. 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 


