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WÓJT GMINY PRZYRÓW 

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie 

finansowym ds. rozliczeń gotówkowych (kasy urzędu) i bezgotówkowych 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych - zobowiązania podatkowe, opłaty skarbowe, 

zezwolenia i inne wpłaty; 

2. Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej oraz wpłat bankowych; 

3. Rozliczanie inkasa sołtysów  - przyjmowanie gotówki; 

4. Odprowadzanie gotówki do banku; 

5. Sprawdzanie faktur, rachunków, not, list płac pod względem formalno –rachunkowym oraz ich 

kompletowanie; 

6. Obsługa wyciągów bankowych - stemplowanie, kompletowanie załączników; 

7. Sporządzanie raportów kasowych; 

8. Sporządzanie list wypłat dla powołanych komisji; 

9. Przygotowywanie dowodów w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym (za pośrednictwem banku) 

– na podstawie otrzymanych decyzji, bądź wykazów, które wpływają do referatu finansowego; 

10. Prowadzenie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz sporządzanie sprawozdania RB27ZZ 

w zakresie udostępniania danych; 

11. Prowadzenie kontrolki gwarancji i zabezpieczeń; 

12. Prowadzenie rejestru zobowiązań warunkowych; 

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 

Wymagania niezbędne: 

1. obywatelstwo polskie; 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;  

3. kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne (preferowane 

kierunki: rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, administracja);  

4. doświadczenie zawodowe: minimum 3 – letni ogólny staż pracy oraz minimum roczny staż pracy 

w jednostkach sektora finansów publicznych (preferowany na stanowisku ds. rozliczeń 

gotówkowych i bezgotówkowych);  

5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

6. nieposzlakowana opinia. 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; 

2. Znajomość przepisów: 

a. Ustawy o finansach publicznych, 

b. Ustawy o rachunkowości, 

c. Ustawy ordynacja podatkowa, 

d. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

e. Ustawy o podatku od towarów i usług 



f. Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego, 

g. Ustawy o ochronie danych osobowych, 

3. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów w pakiecie Office;  

4. umiejętność budowania dobrych relacji z klientami Urzędu  

5. komunikatywność i wysoka umiejętność współpracy w zespole;  

6. umiejętność realizacji równoległej kilku procesów;  

7. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, odporność na 

stres, asertywność, samodzielność, kreatywność, konsekwencja;  

8. dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;  

9. umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Urzędzie Gminy 

Przyrów:  

Miejsce pracy: Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 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 oraz zaświadczenie o niekaralności, 

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, lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko inspektor 

w referacie finansowym do spraw rozliczeń gotówkowych (kasy urzędu) i bezgotówkowych na adres : 

Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, w terminie do 01 sierpnia 2021 r., który 

jest ostatecznym terminem (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy). Aplikacje, które 

wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Przyrów. Kandydaci 

zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie 

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przyrów. 

 

Przyrów, dnia 19 lipca 2021 roku 

     

Wójt Gminy Przyrów 

mgr inż. Robert Nowak 


