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OGLOSZENIE 0 NABORZE 


NA WOLNE STANOWISKO URZE;DNICZE 


z dnia 21 maja 2020 roku 


W6jt Gminy Nowe Miasto oglasza otwarty j konkurencyj ny nabor na walne stanowisko 

ufZ.((dnicze w Urz¢zie Gminy w Nowym Micicie 

I. 	 Stanowisko pracy: 


Stanowisko ds. wymiaru podatk6w i ksi~gowosci podatkowej 


zatrudnienie w petnym wymiarze czasu pracy 


II. 	 Niezb~dne wymagania od kandydatow: 

1. 	 posiadanie obywate!stwa polski ego; 

2. 	 posiadanie pelnej zdolnoki do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw 

publicznych; 

3. 	 brak skazania prawomocnym wyrokiem sC)du za wnyslne przest~pstwo scigane 

Z oskarze rua publiczoego lub umyslne przest~pstwo skarbowe; 

4. 	 nieposzlakowana opinia; 

5. 	 stan zdrowia pozwaJajqcy na zatrudnienie na danym stanowisku; 

6. 	 co najmniej 4-letni stai: peacy w tym co najmniej roczny staZ pracy waciministracji; 

7. 	 wyksztakenie wyzsze (preferowane kierunki i specjalnosci - administracja, prawo, 

rachunkowosc, finanse) ; 

8. 	 dobra znajomosc obsrugi komputera w srodowisku Windows, pakietu MS Office; 

9. 	 znajomosc przepis6w prawnych reguluj<Jcych ustr6j j kompetencje samol"llldu gminnego 

oraz niezlx:dnyeh do prawidlowego wykonywania obowi'lzk6w na ww. stanowisku: 

I) ustawy z dnia & marea 1990 roku 0 samol'74dzie gmilUlym (Dz. U. z 2020 r., paz. 

713). 

2) 	 ustawy z dnia 21 1istopada 2008 roku 0 praeownikach Samomtdowych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1282), 

3) 	 rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zak ladowych (Dz. U. z 2011 

roku, Nr. 14, poz. 67 ze ZITI.), 

4) 	 ustawy z doia 6 wrzesnia 200 1 Toku 0 dosttrpie do infonnacj i publicznej (Dz. U. 

z 20 19 r. , poz. 1429 ze ZITI.), 

5) 	 ustawy z dnia 12 stycznia 199 1 roku 0 podaJkach i opla'ach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1170 ze ZITI.), 

6) ustawy z dnia 15 lis topada 1984 roku 0 podatku rolnym (Oz. U. z 2020 r., poz. 333), 

7) ustawy z dnia 30 pazdziemika 2002 roku 0 podatku lesnym (Dz. U. z 2019 C., poz. 



888 ze zm.), 

8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podalkowa (Oz. U. z 2019 r., poz. 

900 ze zm.), 

9) ustawy z dnia J4 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. 

U. z 2020 r. , poz. 256 ze zm.), 

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 tinansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., pOZ. 

869 ze zm.), 

11) uS\.awy z dnia 17 czerwca 1966 roku 0 postypowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Oz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm .), 

12)usta\Al)' z dnia 29 WTZeSoia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2019 r., poz. 351 

ze zm.), 

13) rozpofz,!dzenia Ministra Finans6w z dnia 25 paidziemika 2010 roku w sprawie 

zasad rachunkowosci oraz plan6w kant dla organ6w podatkowych jednostek 

samolZljdu leryton.1nego (Oz. U. Nr 208, poz. 1375), 

14) rozpol"Z4dzenia 	 Ministra Finansow z dnia )0 grudnia 20 15 roku w sprawie 

postypowania wierzycieli naleznosci pienityznych (Oz.U. z 2017 r. poz. 1483). 

HI. Dodatkowe wymagania od kaudydatow: 

1. 	 wysoka kultura osobista, uprzejmosc, Zyczliwosc, odpowiedzialnosc, wniejytnosc 

nawi'lZ)'Wania kontakt6w interpersonalnych, samodzielnosc i kreatYWDosc, 

2. 	 umiejrytnosc dobrej organizacji i planowania pracy, 

3. 	 umiejrytnosc interpretowania i stosowania przepis6w prawnych, 

4 . 	 obowi<p:kowosc j dok1adnoSt, 

5. 	 dyspozycyjnosc. 

IV. Zadaoia wykonywaoe Da stanowisku 

1. 	 Prowadzenie spraw zwi'Pllych z wymiarem i poborem podatk6w pozostaj(}cych 

w zakresie wlaSc iwosci gminy wynikaj <Jcych z ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych 

oraz ustaw 0 podatku rolnym i lesnym. 

2. 	 Prowadzenie spraw z zakresu stosowania ulg, umorzen, zwolnieit ustawowych 

w podatku, rozkladania na r8ty oraz odraczania terminu zaplaty podatk6w i oplat 

lokalnych. 

3. 	 przyjrnowanie infonnacji i deklaracji podatkowych. 

4. 	 Badanie pod wzgtydern zgodnoSci ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji Oraz 

deklaracji podatkowych skladanych organowi podatkowernu. 

5. 	 Prowadzenie czynnosci sprawdzaj<Jcych przewidzianych w art. 272 pkt. 1-3 Ordynacja 

podatkowa. 

6. 	 Kontrola podatkowa w lrybie ustawy Ordynacja podatkowa. 

7. 	 Wydawanie zaSwiadczen na podstawie rejestrow i ewidencji podatko\.vych. 

8. 	 Prowadzenie ksiygowosci podatk6w i opiat. 



9. 	 Prowadzenie wiodykacji podatkow i oplal. 

10. Przygoto",,),wanie aoahz j sprawozdail. z zakresu realizowanych zadail. 

II. Rozliczanie sohys6w z zainkasowanych zobowiCJzan podatkowych. 

12. przygotowywanie projekt6w uchwal 	wnoszooych przez W6jta oa posiedzenia Rady 

Gminy z zakresu podatk6w i oplat lokalnych. 

11 Wykonywanie innych polecen bezposredniego przeforonego w ramach powierzonego 

zakresu czynnosci. 

V. Wymagane dokumenty 

1. 	 List motywacyjny. 

2. 	 Zyclorys (CV) z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 

3. 	 Kserokopie dokument6w pOlwierdzaj<Jce wykszlalcenie. 

4. 	 Kserokopie swiadectw pracy lub zaswiadczenie Z obecnego zakladu pracy 

potwierdzaj<Jce stat pracy. 

5. 	 Kserokopie doktunent6w potwierdzaj,!:ce kwalifikacje i umiej~tnosci. 

6. 	 Oswiadczenie 0 posiadaniu pelnej zdolnosc i do czynnosci prawnych oraz 0 ko rzystaniu 

w pelni z praw publicmych. 

7. 	 Oswiadczenie kandydata 0 braku skazania prawomocnym wyrokiem S<j,du za umyslne 

przesttrpstwo scigane Z oskari.enia publicznego lub wnys lne przestcrpslwo skarbowe. 

8. 	 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacj i (zgodnie 

Z rozporL4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lZku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 

dyreklyWy 95/46/ WE (ogolne rozpo"'ldzenie 0 ochronie danych (RODO - Dz. Vrz. VE. 

L. 	Nr. 11 9, str. 1 ze zm.)) zgodnie z wzorem slanowi<lcym zal<Jcznik do ogloszenia 

o naberze. 

9. 	 Kwestionariusz osobo\'i)' dla osoby ubiegaj'}cej si<;: a zatrudnienie, zgodnie z wzorem 

stanowi<lcym zal'lcznik do og1oszenia 0 naborze. 

10. POlwierdzenie zapoznania s i~ z klauzul'} infonnacyjnl:l dJa kandydat6w ubiegaj!:Jcych siy 

o Z8lrudnienie, zgodnie z wzorem stanowi<}cym zaJl:lcznik do ogloszenia 0 naborze. 

It . Kserokopia dokumentu polwierdzaj'1cego niepeJnosprawnosc (tylko w przypadku 

kandydata, kt6ry zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa w art. 13a ust. 

2 ustawy z dnia 21listopada 2008 roku 0 pracownikach samofZ4dowych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1282). 

Vl. 	 Joformacja 0 wskazoiku zatrudoienia os6b niepelnosprawnych: 

W miesi~cu popczed.zajqcym daly ogtoszenia 0 naborze wskainik zatrudnienia os6b 

niepetnosprawnych w Un~dzie Gminy Nowe Miasto, w rozumieniu przepisow 

o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil 

poniiej 6 %. 



VII. Miejscc i term in zloienia dokumentow: 

1. terrn in sk~adania dakument6w: do dnia 2 czerwca 2020 roku do godz. J6°O 

2. spos6b i miejsce skladan ia dokumentow: 


pocztl} os adres - Urntd Gminy Nowe Miasto 


ul. Apteczna 8 


09-120 Nowe Miasto 

lub poprzez sknyok~ POdawczll znajdujltCIl si~ prLed budyokiem Urz~du Gminy. 

Dokumenty nalezy skladae wylZJcznie w fonnie pisemnej w zamkniytej kopercie 

z dopiskiem: "Nab6r na stanowisko ds. wymiaru podatk6w i ksi~gowosd podatkower. 

Ofeny, ktore wplynCj po terminie okreslanym w niniejszym og1oszeniu nie bydZJ rozpatrywane. 

OgJoszenie w sprawie naharu na walne stanowisko urzydnicze w Urz~dzie Gminy 

Nowe Miasto opublikowano na stronie Biuletyou Infonnacji Publicznej Urz~du Gminy 

Nowe Miaslo: www.bipnowemiaslo.pl w zakladce NAB6R NA WOLNE STANOWISKA oraz 

wywieszono oa tablicy ogloszen Urzydu Gminy. 

Dodatkowych infonnacji udziela Sekretarz Gminy, leI. (23) 6614925 

Infonnacja a wyniku naboru ~dzie umieszczona w Biuletynie InIonnacji Publicznej oraz na 

tablicy ogloszen Urz((du Gminy Nowe Miasto. 

Wymagane dokurnenty aplikacyjne powinny bye opatrzane wlasnor~cZJ1ym podpisem. 

Nowe Miasto, 2 1 maja 2020 

WU. Y T 

S/u....omir Iriuu Zulewslci 

http:www.bipnowemiaslo.pl

