
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 
z dnia 23 czerwca 2020 r. 

o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie 

I . Nazwa stanowiska pracy 

Stanowisko ds. finansowych 

I I . Wymagania niezbędne: 

1. Obywatelstwo polskie, 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4. Wykształcenie wyższe, 
5. Staż pracy minimum 2 lata, 
6. Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy: o samorządzie gminnym, o rachunkowości, 

0 finansach publicznych, pokrewnych oraz prawa miejscowego, 
7. Nieposzlakowana opinia, 
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 

I I I . Wymagania dodatkowe: 

1. Umiejętność obsługi sprzętu biurowego, 
2. Znajomość programu PUMA, 
3. Wysoka kultura osobista. 
4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. 
5. Komunikatywność, umiejętność współpracy. 
6. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska. 
7. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność. 
8. Dyspozycyjność. 

9. Mile widziane orzeczenia o niepełnosprawności. 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) Prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów komunalnych w programie PUMA 
„Gospodarowanie odpadami" (windykacja, egzekucja). 

2) Wystawianie dowodów wpłat, upomnień do zapłaty dla osób zalegających w opłatach 
1 prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

3) Prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji zaległości należności poprzez wystawianie 
upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych. 

4) Wykonywanie zadań związanych z umorzeniem, odroczeniem i zaniechaniem terminów 
płatności należności za odbiór odpadów. 



5) Miesięczne uzgadnianie z zespołem ds. księgowości budżetowej wpływów z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6) Dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa opłat za odbiór odpadów komunalnych, naliczanie 
prowizji z tego tytuły. 

7) Naliczanie i wystawianie faktur V A T za wodę, ścieki, wywóz nieczystości płynnych wozem 
asenizacyjnym (szamba), za opłaty związane z podłączeniem wodociągów i kanalizacji oraz 
czynsze. 

8) Zawieranie umów z odbiorcami wody i dostarczającymi ścieki i odpady stałe. 
9) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w systemie 

komputerowym - program „Środki trwałe", sporządzanie dokumentów obrotu środkami 
trwałymi, przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego - zbiorcze informacje od 
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. 

10) Prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych. 
11) Prowadzenie ewidencji i dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 
12) Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz inwestycji (środków trwałych w budowie). 
13) Wydawanie kart, rozliczanie zużycia paliwa, ustalanie norm zużycia. 
14) Rozliczanie oświetlenia ulicznego i zużycia energii elektrycznej oraz kontrola merytoryczna. 
15) Opracowywanie danych do projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie 

prowadzonych przez siebie spraw, wykonywanie uchwał i zarządzeń. 
16) Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów. 
17) Sporządzanie informacji, sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw. 
18) Przygotowywanie korespondencji związanej z zakresem czynności. 
19) Znajomość przepisów prawnych i orzecznictw obowiązujących na stanowisku pracy. 
20) Wykonywanie poleceń służbowych przełożonych. 

V. Warunki pracy na stanowisku: 

1. Rodzaj pracy: praca umysłowa, 
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 
3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 7 3 0 do 15 3 0, tylko w czwartek od 8 3 0 do 163 0, 
4. Wynagrodzenie: stałe, 
5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: 03 sierpnia 2020 r. 
6. Umowa na czas określony od 3 sierpnia 2020 r., z możliwością przekształcenia na czas 

nieokreślony. 

V I . Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny, CV 
2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 
4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 



5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 
jednego etatu, 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu V I 2020 r. w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%. 

V I I . Inne informacje 

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane, 
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju 

nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie, 
4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie. 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 
6 lipca 2020 r. do godz. 15 0 0 pod adresem: 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. Rynek 2 

28-225 Szydłów 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Stanowisko ds. 
finansowych". 

MIASTA I GMII j r SZYDŁÓW 

Andł^e j Tuz 


