
Nr RG.2110.1.2018

      WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                inspektor  w Referacie Finansowym 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Bieżące ewidencjonowanie wpływów tyt. podatków: od nieruchomości, rolnego, 
leśnego 

2) Prowadzenie windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego 
3) Rozliczanie inkasentów i obliczanie prowizji za inkaso.
4) Naliczanie i księgowanie wpłat dotyczących czynszów najmu (w tym dzierżaw, 

użytkowania wieczystego oraz innych wpływów dot. umów cywilnoprawnych, 
5) Windykacja należności dotyczących czynszów najmu (w tym dzierżaw, użytkowania 

wieczystego oraz innych wpływów dot. umów cywilnoprawnych
6) Wydawanie zaświadczeń.
7) Terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych na

zajmowanym stanowisku,
8) Prowadzenie teczek spraw wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt

dla organów gminy oraz postępowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
9) Przygotowywanie niezbędnych informacji, opracowań, zestawień i wykazów.
10) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy

 Zakres zadań dodatkowych :

 Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu dla celów sporządzenia deklaracji 
rozliczeniowej UG oraz pliku JPK we współpracy z Skarbnikiem Gminy

 
Wymagania niezbędne :

1) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne;
oraz minimum 2 lata pracy w jednostkach sektora finansów publicznych 
(wymienionych w art. 9 ppkt 2), 3), 4),13), 14) ustawy o Finansach Publicznych) 

2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
3) 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 o podatku od towarów i usług
• Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego,
• Ustawy o ochronie danych osobowych,
- 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 umów o pracę lub 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 w Referacie Finansów” 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 25 stycznia 2018 roku

 Wójt

mgr inż. Robert Nowak


