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      WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      inspektor do spraw wymiaru i ewidencji podatku
                    od środków transportowych

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru i ewidencji podatku od środków
     transportowych, w tym :

 przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, odraczania terminów 
płatności, rozłożenia na raty,

 opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy i przekazywanie ich
do zaopiniowania pod względem prawnym radcy prawnemu (we współpracy ze 
Skarbnikiem Gminy),

 załatwianie interpelacji radnych oraz wniosków Komisji Rady Gminy dotyczących 
spraw podatkowych,

 prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych,
 prowadzenie kontroli podatkowej podatników,
 prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną,
 sporządzanie sprawozdań z wymiaru należności, z wpływów podatkowych oraz 

zastosowanych ulg, informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg 
i zwolnień ustawowych oraz analiz dotyczących podatku od środków 
transportowych,

 prowadzenie egzekucji, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
w zakresie podatku od środków transportowych,

 prowadzenie ewidencji analitycznej wymiaru podatku od środków transportowych,
 udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez inne organy,
 prowadzenie spraw bieżących podatkowych wynikających z korespondencji, 

a także innych dokumentów będących w posiadaniu Referatu,
 współpraca z Referatem i innymi instytucjami w zakresie ustalania prawidłowych 

danych o podatnikach i przedmiotach opodatkowania.
  2. Terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych na
       zajmowanym stanowisku,
  3. Prowadzenie teczek spraw wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt
      dla organów gminy oraz postępowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  4. Przygotowywanie niezbędnych informacji, opracowań, zestawień i wykazów.
  5. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy

 Zakres zadań dodatkowych :

1. Prowadzenie rejestru zobowiązań warunkowych,
2. Prowadzenie ewidencji gwarancji należytego wykonania umów oraz nadzór nad 

zakładaniem i rozwiązywaniem lokat, jako gwarancji należytego wykonania umów,
3. Prowadzenie spraw w zakresie drogownictwa :

 zarządzanie siecią dróg gminnych,
 wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
 prowadzenie spraw związanych z planowaniem i finansowaniem budowy, 

modernizacji i ochrony dróg gminnych,
 wydawanie zleceń na remonty bieżące i cząstkowe dróg gminnych,



 nadzorowanie robót w terenie, uczestnictwo w odbiorach robót 
poszczególnych inwestycji,

 przygotowywanie projektów decyzji określających warunki 
i ustalających opłaty za czasowe zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, 
prowadzenie całości dokumentacji,

 zawieranie umów o opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg 
gminnych,

 prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg, wybór wykonawcy na 
odśnieżanie dróg gminnych w drodze przetargu

Wymagania niezbędne :

1) Wykształcenie wyższe II stopnia: administracyjne lub ekonomiczne;
2) Minimum 3 – letni ogólny staż pracy;
3) Minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej, preferowany przy windykacji 

należności administracyjnych;
4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) Obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe :

- Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- Znajomość przepisów:
• Ustawy o finansach publicznych,
• Ustawy o rachunkowości,
• Ustawy ordynacja podatkowa,
• Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
• Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego,
• Ustawy o ochronie danych osobowych,
• Ustawy o drogach publicznych.
 - Biegła obsługa komputera.
 - Dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 - Wysoka kultura osobista.
 - Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 - Umiejętność pracy w zespole.
 - Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.
 - Kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość,
   dyspozycyjność i odporność na stres.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Urzędzie Gminy 
Przyrów :

Praca w podstawowym systemie pracy. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym; dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin.
Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce wynosi  0%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,



3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6) posiadane referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe.
11) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na
      stanowisku inspektora,
12) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2
      ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz 
      z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
      rekrutacji.
14) podanie numeru telefonu kontaktowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w sekretariacie pokój 
Nr 16 lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na 
stanowisko Inspektora ds. wymiaru i ewidencji podatku od środków 
transportowych” na adres : Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, 
ul. Częstochowska 7, w terminie 14 dni od podania ogłoszenia 
o konkursie do publicznej wiadomości.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy 
Przyrów.
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja 
o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przyrów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Przyrów.

     Przyrów, dnia 29 marca  2016 roku

 Wójt

mgr inż. Robert Nowak


