
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

podinspektor - Wydział Finansowy

tanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

inrrego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wyksźałceniewyższe o kierunku: ekonomia, ftnanse, finanse i rachunkowość, finanse

i polityka pieniężna, finanse i baŃowośó, rachunkowośó,
3) pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpe}ń praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskaźęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na opĘmalne wykonywanie zadaft na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowę: komunikatywnośó, odpowiędzialnośó, starannośó,

terminowośó, samodzielnośó, dokładnośó, dobra organizaĄa pracy, zdolność do

samodzielnej pracy w waruŃach stresuo umiejętność pracy w zespole, zdolnośó
pisemnego formułowania myśli, umiejętnośó interpretowania przepisów i ich
wykorzystywanie w praktyce, pozytywne podejście do klienta,

2) umiejętności zawodowe:

umiejętnośó stosowania przepisów z wymienionych aktów prawnych: 1) ustawy

o samorządzie gminnym,2) rozporządzeńe Ministra Rozwoju i Finansowego z dnia
13 wrzęśnia 20I7r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych,

samorządowych zakJadów buóźetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek buóżetowych mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dńa
25 paździemika 2010r., w sprawie zasad rachuŃowości oraz planów kont dla organów

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, 4) ustawa Ordynacja podatkowa,

5) ustawa o rachunkowości, 6) ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,7) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Zakres rvykonywanych zadań na stanowisku:
1) Orgańzacja stanowiska pracy:

a) bieżące czuwanie nadrealizacjązadań wynikających z zakresu cąmności,



b) kompletowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt oraz dokumentów,

c) okresowy przegląd (co najmniej raz Ia kwartał) prowadzonych akt sprawy w celu

wychwycenia zaistniaĘch nieprawidłowości,
d) wspóĘraca z poszczęgólnymi stanowiskami pracy Wydziału Finansowego oraz

z pozostałymi wydziałami Urzędu.
2) Obsługa oprogramowania modufu WYDRA obsfugującego system gospodarki odpadami

komunalnymi
3) Prowadzenie ewiderrcji księgowej opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zakresie:

a) ewidencjonowanie wpłat i zwrotów,

b) monitorowanię terminu płatności należnych opłat,

c) comiesięczne uzgadnianie kont ewidencyjnych podatników - moduł WYDRA,
d) uzgadnianie obrotów i sald na podstawie wyciągu bankowego i wpłat

dokonywanych w kasach Urzędu,
e) bieżąca analiza wpĘwów do wyjaśnienia,

0 windykacja dochodów - wyzwanie zalegających do zapłaty zaległości poprzęz

wysyłanie upomnień,
g) wystawianiepostanowień,
h) przekazywaŃe do komórki windykacji upomnień względem, których naleĘ

rozpocząć postępowanie egzekucyjne,

ł wydawanie zaświadęzęń o niezaleganiu i stwierdzających stan zaległości,
j) naliczanie opłaty prolongacyjnej,

k) uzgadnianie bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia na poziomie kont

analitycznych (szczegółowych) w module WYDRA z kontami syntetycznymi

w module EWKA,
l) generowanie i uzgadnianie przesyłów nakażdy dzień miesiąca z modułu WYDRA

do modułuEWKA,
m) uzgadnianie sprawozdańa Rb-27S z modułem EWKA (konta, klasyfikacja

budżetowa),

n) realizacja irrrrych zadań i dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

wynlkających z przqisów prawa lub dorazrrej potrzeby.

4) Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Podejmowanię inicjatywy, co do wydania niezbędnychzarządzeń i decyzji mleżących
do zakresu dzińańa na stanowisku pracy.

6) Sprawozdawczość budzetowa:

a) sporządzanie wszelkich sprawozdań objętych zakresem czynności,

b) terminowe przekarywanie sprawozdań (Rn-27S, Rb-N, Rb-Z) bezpośredniemu

przełożonemu nie pózniej ńż 3 dni przed ustawowym terminem wynrkającym

z ńowiąrujących rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości

budżetowej i w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publiczrrych w zakręsie

operacji finansowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drŃarka, skaner, ksero, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praaa z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera



powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążliwości ftzycnrc występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciązenie kręgosfupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poptzedzającym {atę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych wl)rzędzieMiejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przel<roczył 60ń.

6. Wymagane dokumenĘ:
1) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksżałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie, świadectw pracy, zaświadczęńe o zatrudnieniu w ramach rrmowy

o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje (eżeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarżenia pŃlicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzaj ącą znajomośó języka polskiego:
. certyfikat znajomości ięzyka polskiego poświadczający zdany egzamin

zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadęctwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzającego nięełnosprawność*

* w prz5padku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy

z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l8r. poz. 1260, ze zm.)

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
rv Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

wolnę stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie

internetowej www.nysa.pl - zatJadka ,,Pracaw Urzędzie".

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
podinspektora w Wydziale Finansowym" należy składaó osobiścię w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminie do dnia 5 listopada 2018r. do

godz. 1500.



Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraztńlicy informacyjnejwUrzędzie Miejskimw Nysie prryril, Kolejowej 15"

Pracownik podejmujący pracę po taz pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumieniu
przepisów art.16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U. z 20I8r. poz. 1260, ze zm.) obowiązany jest odbyć sfużbę przygotowawczą, o której

mowa w art.19 wymienionej ustawy.

Zatrudńęńe nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwsze umowy na czas określony, a po

tym okresie na czas nieokreślony.

Zgodńe z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeńaParlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679

z27 ksłietńa201,6r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 l 4 6 |V,IE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Utząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocźowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.p1, telefon: 77 4080500,reprezentowanaprzezBurmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres

korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzańe PanilPana danych osobowych będzie się odbywaó na podstawie
art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzeńa RODO w zlłiązku
z procesęm rekrutacji tj, naboru na wolne stanowisko lrzędńcze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych cieyżących na pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgoda na ich przetwarzańe (art.9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostaó odwołana
w dowolnym czasie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanę przęz czas określony w przepisach prawa;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tręści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wob ec ich pr zetw ar zańa;

6) przysługuje PanilPanu prawo wnięsienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdańem, przetwarzańe danych osobowych PanilPana - narusza przepisy unijnego
rczporządzenia RODO;

7) podanie przezPań{Pana danych osobowychjest wymogiemustawowym oraz warunkiem
zawarciaumowy;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) PanilPana dane osobowe nie będą przetwarzal|e w sposób zaltomatyzowany i nie będą
profilowane".

Datapublikacji 4€,-tO.ZO§r.


