
Urząd Gminy w Przytyku 

UL. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

            ......Inspektor ds. księgowości budżetowej................ 
nazwa stanowiska pracy 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do 
zatrudnienia na danym stanowisku: 

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
b) nieposzlakowana opinia, 
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), 
e) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku urzędowym 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do 
udziału w prowadzonym postępowaniu. 

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest 
nabór: 

a) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o 
rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, oraz prawa 
administracyjnego i ustroju samorządu, 
b) znajomość programów finansowo- księgowych Expertis, 
c) predyspozycje: rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, 
e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umożliwiające pracę na zajmowanym stanowisku. 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

a) Bieżące prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu gminy, 
b) Analiza wykonania planu finansowego urzędu gminy, 
c) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z dochodów i wydatków, 
d) Opracowanie części opisowej do wykonania budżetu jednostki, 
e) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, 
f) Sporządzanie rocznych sprawozdań statystycznych odnośnie wynagrodzeń 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% 

5. Budynek nie jest przystosowany do świadczenia pracy przez osoby ograniczone ruchowo w stopniu 
przemieszczania się na wózku inwalidzkim.  

6. Wymagane dokumenty: 

a) Życiorys (c.v.), 
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej  



c) list motywacyjny, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o zakończonych kursach i 

szkoleniach  
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,            
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz 

ewentualnie 
g) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności 

objętych zakresem zadań na zajmowanym stanowisku 
h) (inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów podstawowych, o których mowa w pkt 1 

ogłoszenia), 

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć 
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę 
rekrutacyjną. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie (pok. 24) lub przesyłać w zaklejonej kopercie w terminie 

od dnia 14 czerwca 2012 r. do dnia 28 czerwca na adres: Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57                

z dopiskiem na kopercie ”Oferta pracy na stanowisko  inspektora ds. księgowości budżetowej” 

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych zostaną odesłane. 

                 Wójt Gminy  
 
         /-/ Dariusz Wołczyński



 


