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W URZĘDZIE GMINY W PACYNIE

Księgowa do spraw budżetu i roz|iczeń
(nail a Stanow iska urz ędnicze go)

L

Wymaganianiezbędne:
.wyższena kierunku/ specjalności:tachunkowość i finanse,
a) wykształcenie
zatządzatie i administracja '

b). spełnienie wymagańza.warĘchwalt.6 ust. 1 i 3ustawy zdrna21 listopadaZ}}8r.
o^p,u"o*nikach samotządowych ( Dz. IJ, z 201'4t poz,1'202),
2Iataw jednostce samotządu terytorialnego, w Ęm 1 tok
ą doś*iud.".nie zawodowe: miniml}m
w dziale księgowości.
2. Wymagania dodatkowe:
jednostki samotządu terytorialnego,
a) .wtedza z zaktesu: finansów publicznych, funkcjonowania
księgowościbudżetowej,
d) znajomośćobsługikomputera, w tym MS office, poczq elektronicznej, oprogramowania
''Bestia'' q,Infotmatyczne1o Systemu
z zaktesaksięgowości budżetowej, oprogramowania
Zatządzatia Budżetem Jednostek Samorządu Terytodalnego.
3. Zakteswykonywanych

zadań na stanowisku:

finansowych jednostek oświatowych na potzeby płatności,
Ą pfzygotowywanie dokumentów
b) regulowanie zobowi ązań. 1ednostek oświatowych,
w
.) spotządzatie projektów uchwał, zatządzeń' oraz planów finansowych dochodów i wydatków
systemie tnfotmaty cznym "Bestia",
d) prowadzenie planów finansowych gminnych j ednostek orgatizacyty ch,
''Bestia'',
.) ptzekazywanie sprawozdawczości budżetowej w systemie informatycznym
''I{sięgowośćBudżetowa'' w zaktesie
1; spotządzatie wydruków z ewidencji komputefowej
jednostekoświatowychrrapottzebyarchi:xrtzzc1i.

4. Infotmacie dodatkowe:
1) Na niniejsze stanowisko urzędticze pc>zaobywatelami polskimi mo$4 ubiegać się obywatele
Unii Ewopejskiej otaz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynatodowych lub przepisów ptf.wawspólnotowego ptzysługuje pfawo do podjęcia zztradnletlta na tetytorium RP, posiadający znajomość 1ęzyka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
w pzepisach o służbie cywilnej,
2) osoby podejmujace po t^z pierwszy pr^cę na stanowisku vzędticzym, wtym kietowniczym
utzędticzym w jednostkach, októrych mowa w att.Z ustawy z27 listopada 2008 f.
o ptacownikach samorządowych (Dz. IJ. z 201'4r.,poz,1'202 ) zobowiązane będą do odbycia
służby pffygotowawczej tt:łłającejne dłużejnż 3 miesĄce tuzyskasia pozyty'wnego wyniku egzam]nu kończącego służbę P tzy 9otow awcz%

I

pracownika, któtego wtedza
3) Wójt może mlo1ntćz obowiązhlodbywania służbypfzygotowawczei
może okteślić
lub umiejętnościumożliwiaj ąnaleĘtewykonywanie obowiązków. SzczegóŁy
odtębne zatządzetie V ójta,
4) Wymiar czaslJpraq 1' etat ( pełen wymlat czaslpracy ),
5) Informacia o warunkach pracy na stanowisku:
- pfac^administtacyjno - biuowa w siedzibie Uzędu Gminy ( pierwsze piętro ),
- Ludynek niedostosowany do osób niepełnosptawnych,
- pncaz monitotem ekranowym, obsługaurządzeń biurowych,
-k,n.kontakty
wewnętfzne w ramach Urzędu otŻz zewflętIzl7e,
- pf^c^wymaga.Samod"i"lnoś.ii efektywnościw d-iałaniu, odpomości na Stfes,umiejętności
zespole.
unuhty.n,.$myś1enia otaz komunikatywnościi umiejetności ptaq w
popnedzaj1cymdate
ó) Wskaźnik złtr,adnertlaosób niepełnosptawnych:wmiesĘcu
niepełnosprawnych w jednostce,
upublicznienia og!.oszentawskaźnik,^t*dn,nuosób
osób
rJtozumieniu pJepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej otaz zatttldnianiu
o/o.
niepełnosprawnych, 1estntższynŁ 6
5. Wymagane dokumentY:
a) list motYwaryinY,
b) życiorys (w),
c) ksetokopie świadectwpfacy'
j; rc"rot.opie świadectwi dyplomów potw,terdza1lcYc!
1ykształcenie,
.j k,"rokopie zaśwtadczeńo ukończonych kusach, szkoleniach,
0 teferencie,
g) oryginałkwestionariusza osobowego,
był skazany pfawomocnymwyrokiem
[ -iui,,o,,cznie podpisane oświadcietie,żekatdydatnie
sądu za umyślnepfzestępstwo ściganez oskatżeniapublicznego lub umyśInepfzestępstwo
zaś:xlndczente
skatbowe ( wyłoniony kandydat ptzed nawtęaniem stosunku pn cy przed&ada

z I{raiowego Rejestru I{amego ),
ikotzystanlu
i) własnoręcznie podpisane oś-wiadczenieopełnej zdolnoścido czynnościprawnych
z p eŁrltptaw public zny ch,
podpi'ane oświadczente o trcści,$lyrazam zgodę na'ptze\varzanie moich danych
1; -ł',,'o,ę.zł"
tekrutacji
osobowychzavłanylhw ofetcie ptacy dlapotfzeb niezbędnych do tea!Łacjipfocesu
t.,poz. 1.1'82
zgodnie z nst5.wą.z29 sietpnta igg.l ,. o óchronie danych osobowych ( Dz. U. z 2074
(
samorządowych
orazustz.wąz21'hstopada}O}8 f. o pfacownikach
z"patn,iszymizmanamij
Dz. IJ. z 20L4r., Poz. 1'202 )".

Gminy w Pacynie, pokój
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Uzędu
ul' WyzwolefL1^l,09.nr,1ó ("sekretaiat) tub za poś,ód,.i"t."- poczLy na adtes: IJy+d Gminy w Pacynie,
''Księgowa ds. budżetu i toz|iczen|,,
nabóru na stanowisko
541, iacyna, z dopiskie-. oo.y"'y
Uzędu )' Aplikacje,
w tefininie do dnia 1'5 czenvca-zOiit, do godziny 15:30 ( decyduje data wpływu do
Informacja
tozpattlw^I7e.
będą
nie
do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu'
któte wpłyną
,.,ubo*
nu sttonie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej
będzie ,,,i.",.,^n^
o -y6ń
oraz fl^tablicy informacyjnej Uzędu Gminy w Pacynie, przy uI. Wyzwobw|/ /bip.pacyna.m^zowsze.pl)
Lena7. Dodatkowe infomracic tel 24 285 80 55'
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