URZ^D GMINY
WOLA KRZYSZTOPORSK*
ul. KoSciuszki 5
97-371 Wota Krzysztoporska
tel (44)8163961.fax(44)616396

Wola Krzysztoporska, dnia09.06.2015 r.
ROK.2110.5.2015

WOJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA OGLASZA NABOR NA WOLNE
STANOWISKO URZ^DNICZE
podinspektor w Referacie Podatkow i Oplat
1. Wymagania niezb^dne:
1) ukonczone studia wyzsze magisterskie na co najmniej jednym z kierunkow:
ekonomia, flnanse, bankowosc, rachunkowosc, administracja, prawo;
2) spelnienie wymagan okreslonych w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorzadowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelnosc i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadan;
2) odpowiedzialnosc, samodzielnosc;
3) dyspozycyjnosc;
4) komunikatywnosc;
5) umiej^tnosc organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
6) skrupulatnosc w wj'konywaniu obowiajzkow;
7) dobra znajomosc obslugi komputera., w tym aplikacji Word i Excel;
8) ch$c doksztalcania si^ i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) prawo jazdy kat. B;
10) umiej^tnosc analitycznego myslenia.
3. Zakres \vykon>'wanych zadan na stanowisku:
1) prowadzenie spraw . zwiajzanych
z w)'miarem podatkow rolnego, lesnego,
od nieruchomosci i oplat lokalnych;
2) prowadzenie ewidencji podatnikow;
3) aktualizowanie, gromadzenie i badanie pod vvzgl^dem zgodnosci ze stanem
prawnym i faktycznym skladanych informacji podatkovvych;
4) w^'stawianie upomnien dla zalegajapych podatnikow;
5) \vydawanie zaswiadczen na podstawie usta\vy — Ordynacja podatkowa;
6) prowadzenie post^powan w sprawach dotycza^cych ulg ustawowych oraz ulg
w zaplacie podatkow i innych naleznosci pieni^znych stanowia_cych dochod gminy;
7) dokonywanie ogl^dzin podatkowych i czynnosci kontrolnych u podatnikow,
celem ustalenia prawidiowej podstawy opodatkowania;
8) rozliczanie inkasentow z zebranej gotowki;
9) obsiuga kasowa urze^du i uzgadnianie wplat;

10) przygotowywanie sprawozdari dotycza_cych podatkow i oplat;
11) przygotowywanie materialow i projektow uchwat wnoszonych pod obrady Rady
Gminy i jej organow;
12) znajomoscprzepisow:
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks poste.powania administracyjnego,
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa,
• ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i oplatach lokalnych,
• ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym,
• ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. - o podatku lesnym,
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorzajizie gminnym,
• ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. - o postejpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dzial I).
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy zwiajzane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
2) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oswietleniu;
5. Inforraacja o wysokosci wskaznika zatrudnienia osob niepehiosprawnych:
W miesia_cu poprzedzajapym date_ upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
osob niepelnosprawnych w jednostce, vv rozurnieniu przepisow o rehabilitacji
zawodovvej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnospra\vnych; \vynosi ponizej
6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) zyciorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poswiadczaja_c}'' wyksztalcenie (kserokopia dyplomu);
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaja_cej si^ o zatrudnienie;
5) oswiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oswiadczenie
o posiadaniu obywatelstwa panstwa Unii Europejskiej lub innego panstwa, ktorego
obywatelom
przysluguje prawo do podj^cia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
6) oswiadczenie o zdolnosci do czynnosci pra\vnych oraz o korzystaniu z pelni praw
publicznych;
7) oswiadczenie, ze kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokieni sadu za
przeste_pstwa umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub urnyslne przest^pstwo
skarbowe ( art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzajdowych);
8) oswiadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stazu pracy
(kserokopia);
10) kandydat, ktory zamierza skorzystac z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 13a
ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzajdowych (tj. Dz. U. z

2014 r. poz. 1202) obowi^zany jest do ztozenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaja_cego niepelnosprawnosc.
Wszystkie kserokopie dokumentow musza^ bye poswiadczone ,,za zgodnosc
z oryginalem" podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w zaklejonej kopercie wsiedzibie
Urze^du pokqj 11 lub poczta_na adres: Urzajd Gminy Wola Krzysztoporska,
ul. Kosciuszki 5; 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: "Dofyczy naboru na
stanowisko podinspektora w Referacie Podatkow i Oplat ROK.2110.5.2015" w
terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. Aplikacje, ktore wplyna_ do Urz^du po wyzej
ol<reslon}'m terminie nie b^da_ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b^dzie
umieszczona bez zbe_dnej zwloki na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, oraz na tablicy ogloszen Urz^du Gminy Wola Krzysztoporska przy
ul Kosciuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny
bye podpisane i opatrzone klauzula; „ Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 r,), oraz ustawq z dnia 21 listopada 200Sr.
o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

