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Księgowa do spraw wymiaru podatków i opłat

(nazw a stan ow i Ska unędn iczego)
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Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie.wyższena kienrnku/specjalności: ekonomia, administtacja,ptawo,

b) spełnienie wymagan za:wartychw aft. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dtia 21 listopadaZ})B r.
. 

Jpracownikadn samotządowych ( Dz. U. z 2074 t. poz.1202),

ą doś-i"d.zenie zawodowe: w.dznletachunkowości, finansów publicznych minimum 2lata,w

tym 1 tok w jednostce samotządw terytorialnego.

Wymagania dodatkowe:

a) wtedza z zaktesl: finansów publicznych , otdynacjipodatkowej, ptzepisów regulujacych podatki i

opŁary stanowiące dochody gminy'

d) znajomość obsługi komputera, w tym MS office.

Z aktes wykonywa ny ch z adań na s tanowis ku:

Ą prowadzenie Spfaw w zakresie pianowania i realizacjtwpływów z podatków i opŁat lokalnych'

b) gromadzenie i pzechow}'wanie otazbadatie pod względem zgodności ze Stanem ptawnym i

rzeczywistyminfotmacji otaz deĘatacji podatkowych składanych otganowi podatkowemu,

.) dokonywanie wymiaru lokalnych podatków, w tym: rolnego,leśnego i od nieruchomości,

d) pt'os,adzetie Spfaw związatych z adztelatiem ulg' ,lmotze(tw zakresie podatków i opłat

stanowiących dochody gfuny,

ą pfzygotowywanie projektów uchwał w zaktesie podatków i opłat lokalnych,

o pfzygotow}'wante decyzjiwymiarowych, umorzeniowych wtaz z matetnŁami pomocniczymi di"

Wóita Gminy,

g) sporządzarie sptawozda.wczościzudzielanei pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

Informacie dodatkowe:

1) Na niniejsze stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele

Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodo-

wych lub ptzepisów ptaw^wspólnotowego przysługuje pfawo do podjęcia zattudtietia na tety-

todum RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym

w ptzepisach o służbie cywilnej,

2) osoby podejmujace po taz pierwszy plzlcę fla stanowisku atzędntczym, wtym kierowniczym

lrzędticzym w jednostkach, o których mowa w art.Z ustawy z 21' listopada 2008 L

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2O1'4t., poz.1202 ) zobowlązane będą do odbycia

służby pfzygotowawczej tt:xlaj+cej nte dłużel ̂ ż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku eg-

zaminu kończącego słuzbę ptzygotowawcz%

4.
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3) \X/ójt może zwolnić z obovlĘzku odbywania służby przygotowawczejpracownika, którego wiedza

lub umiejętności umożlivriaj ąnaleiytewykonywanie obowĘzków. SzczegóŁy moze określić

odtębne zaruądzetie !7ó j ta,

4) \7ymiat czrsu pf^Cy: 1. etat ( pełen wymiar czasu pncy ),

5) Infonnaciao warunkach pr:a;cy nr stanowisku:

- pr^caadministracyjno . biurowa w sie&ibie Uzędu Gminy ( pierwsze pięto ),
. Ludynek niedostosowany do osób niepełnosptawnych,
_ pncaz monitorem ekranowyrn, obsługa -,łtządzeń biwowych,
-k,n.kontakty wewnętfzne w mmach Urzędu otaz zewflęftzfLe,
- Pfac^wymaga samodzielności i efektywności w c]-rałaniu, odporności na StIeS' umiejętności

indtty.,""g"myś1enia otaz komunikafywności i umiejętr:oś ci ptaq w zespole.

ó) Wskaźnik złtrodnentaosób niepełnospfavinych: w miesĘcu popuedzaj+cym datę

upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudtietia osób niepełnosprawnych w jednostce,

w fozumleffu priepisów o rehabi]itacji zawodowej i społeczne.1oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, jest ̂ ż,,y ntz 6 o/o.

5. Wymagane dokumenĘ:
a) list motywaciny,
b) życiorys (cv)'
c) ksetokopie świadectw pncy,
j) l(s"'ot.opie świadectw i d}plomów poturterdzająrych wyksztaŁcetie,

"j 
k'.rckopie zaś.wndczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

0 tefetencje,
g) orygrnał kwestionariusza osobowego,

[ *i"t-'''o' ęcztiepodpisane oświadczenie, że kandydat nie był sLazany pfa'il/omocnym wyrokiem

sądu zaumyśInćpfzestępstwo ścigane z oskatżeniapublicznego lub umyślne pfuestępstwo

skarbowe ( wyłoniony kandydat przed nawiązatiem stosunku pncy przedL<łada zaśwndczetie

zlkalowego Rejestru I{arnego ),
i) własnotęJznie podpi,u,,. oś-i"dczetie o pełnej zdo]ności do czyrrności prawnych i kozystaniu

z p eŁrn ptaw public zny ch,

1) *ł"'notęcznie podpisane oświadczenie o teści,$/yazamzgodęn^pfleĘvatzatie moich danych

osobowychzawattylhw ofetcie pracy dlapotlzeb niezbędnych Ąg nęa1izacjiplocesu rekrutacji

zgodtie z |łst5wąz 29 sietpnta 7997 r, o ochronie danych osobov'ych ( Dz. U. z 201'4 r., poz. 71'82

z"patn.i,zym zmianamij o,^,ustawą z 21' |lstopada 2008 r. o ptacownikach samoządowych

( Dz. U. z 2074r.,Po2. 7202 )" -

\il/ymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, pokój

nt,1ó ("sekre tanat) lub za pośtednictwem poczq na adres: IJuąd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7,

09-541 Pacyna, z dopiskiem: Doqczy naboru na stanowisko ''Iśięgowa ds. wymiaru podatków i

opilat,,,-i.rt,'i''i" Jo dnia 15 czenr,ca2O1'5t. do godziny 15:30 ( decyduje data wpływu do Uzędu ).

Aplikacje, które wpłynądoT,Jtzędupo upływie wyżej określonego tetminu, nie będąrozpat]rywane.

Iifotmacjao -y'iń naboru będzie amieszczana na sffonie intemetowej BiuleĘnu Informacji Publicznej

(hw|/ /biP.Pacyfl^,mazowsze.pl ) onz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pacynie,

ptzyul. Wyzwolenia 7. Dodatkowe informacie: tel" 24 285 80 55'
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