
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

oglasza otwarfy i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

podinspektor - Wydział Finansowy

;tarrorviska prac,v

t" Wvmag:rtri:r niezbędne:

1) obywatelstl.vo polskie lulr ob;,watelstwo palistr,va członkowskiego Unii Europejskiet lull
irmego palistlva, któregcl obyrvatelortr, n;i pcrcistarł,te utnórł, miedzynarodorvych lub
przepisÓ,uv prawa r,vspÓlnotor,vego. przysłrrguje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytori urn I{zeczl,pelspo1 ite_i Polskiej.

2) rvykształcenie rvy,zsze o kierulrku: ekonornia, finanse. racliunkorvośc i finanse. finanse
r polityka pienięzna" finanse i bankowość. raclrunkowośó.

3) pełna zdolnoŚĆ do czyrurości prarvnycir i korzystanre z pełni praw pr_rbliczn_vcli,

4) brak skazarria prarvol-t}ocllyl]l wyrokietn sąclu za urrr1,-ślne pl,zl:stępstwcl ścigane
z oskarzenia publicznego lulr urnyślrre przestępstwo skarbolve.

5) nieposzlakcrwana opinia"

2. Wvnr:rgania cloclatl<orvc pozrvalającc n:r optyntalnc rvyl<oIl1rvanic zad:rń lra st:rnorvisl<u:

1) pleclyspozyt,_ic osoborvosciolve: kotrlunikatylvnośc. oclpor,vicclzlirlność" staranriość"
tetLninowość, satrroclzie lnośc. dokładność. dobra orgitrrizecjli i)IJrc}. zcloinośc do
s;rmodzielrre_j pfacy w r,varunkttclr stresu, urrriejętność pracy w zespolc. zdolrrość
pisenrnego formułowarria rrryśii, unliejętnośó ilrtcrpt,etorr ania przepisorł, i ich
wykorzystlłvanie w praktyce, pozltlłvne podejście do obwvatela,

2) runiejętności zawodor,ve: umiejętność stosowtinia przepisórł, ustŁi\v), o satlrorządzie
gminnym. rozparztydzenia Ministra Rozrvoju i Fitransórł, z drria i3 rvrześtria 2017r. rv
spralr,ie racl-lunkowoŚci oraz planó,uv kont dla budzetu pittistr.vil. budżelor,v jedrrostck
samorząciu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządor,vych zakladorł,
Lludże iorł,,vcli, państwowych lirndirsz"v ce 1owyclr ofl,z palistwowyclr jedlrostek
bucizetorvyclr rrra|ącyclł siedzibę poza granicatlri I{zeczypospolitej Polskiej.
rozparzącJzeiria Ministra Finansów z drria 25pzlździernika 2010r. r,v sprar,vie zasacl
raclrunkowości oraz platrólv kont dla orgatrórł, podatkowyclr jeclnostek sanrorząclu
terforialnego, ustćlwy Ordynacja poclatkorva, ustarvy o rachunkor,vości. ustawy
o postępor.vaniu egzekucyjnyrrr w adnrinistracji, ustatv,v o tttrzyllrrtriu czystości
i porządku rv gtrritraclr.



3. Zakrcs rvylronyrvatlych zatlair rra stanoryislru:
1) organizacja pracy polegająca r,v szczególtrości na:

a) biezącyrn czurvaniu nad realizacj ą zadań wynikających z zakrcsu czytrnośct,
b) konrpletowaniu, przechorv}rvaniu t zabezpieczeniu ;rkt oraz dokutlelltów.
c) okresowynr przegltlclzie (co najrnniej raz na kr.vanał) prorvaclzotrych akt sprawy rv celu

l,v yclrlv ycenia za i stlrialyclr nieprar.viclI owo ści,
d) aktyr,vrrcj wspólpracy z poszczęgolnytni stanclrviskami pracy Wydziału Finansowego

oraz pozostałymi rvydzialami Urzędu,
2) obsfuga oprograll1owania modułu WYDRA obsługującego systeln gospoclarki oclpadanri

komunaltrymi,
3) prolvaclzenie er.vidcrrcji księgowcj opłaty za gospodarorvatrie oclpadarni k,lrnunalnymi

rv zaliresie:
a) elvidencjonowatrib lvpłat i zu,rotów,
b) t-trotlitorolvitnia ternitru platności nalezrrych oplat,
c) ccltrricsięcznego lrzgadniania kotlt ewidcrrcyjnyclr podatnikórr,, tnocluł WYDliA,
d) i"rzgadrriania obrotclrv i salcl rla podstarł,ie i,vyciągu barlkolvego i rvplat clokonyl,vanych

rv. kasach urzędu.
e) biezącej arralizy wpływórv ć1o wyjaśnier-ria,

D windykacji dochodów - wzyłvanie zalegającvcl-r do zaplaty zaległości poprzez
rvysyiariie upomtlieti"

g) rvystarłiania postanor,vieti"
h) przekazyrvania do konrórki rvindykacji upomnień rvzględern których nalezy roz.począc

postępclwanie egzckucyj ne.
i) lvydawatlia zaśr,viaclczeli o rriezalegatriu i str.vierdzającyclr stan zaiegłości.
j) naliczatria oplaty 1;rolon*acyjrrej.
k) uzgadtriania brlarrsu zarnknięcia z bilansetn otwarcia na poziornie kont analitycznycl-t

(szczegółowyclr) u,nroclule WYDI{A z kontami syntetycznyrni w module EWI(A.
l) generowairia i uzgaclniarria przesyłórv na kazdy cizieri nicsiąca z moclułu WYDIŁĄ do

trrodułu EWKA,
nr) uzgadniania sprańozclania I{b-27S z tnodułern E\\T(A (konta. klasyliliacja budzetorva).
n) rcalizacji innych zadari i dotyczących gospodarowania odpaciaini kotnullalnytnt

ri,ynikającycli z przepisów prar,va lub doraźnej potrzeby.
4) r"rdzielallic odporvieclzi na r,vnioski o udostępnienie inlbnnacji publiczne,1 lv zakresie oplaty

za gcispod arorvani e cl dpadarni ko munii lnynri.
5) podejrnolvittrie irricjatyrvy, co do rvyclania rriezbędrrych zarządzeń i decyzji nalezących do

zaklcsu clzialarria na clanytn statlowisku pracy.
6) sprawozdar,vczośćbudzetowa;

a) sporządzanie wszelkiclr sprau,ozdań objętyclr zakreselrr czynności,
b) tcrnrinorve przekazywanie sprar,vozdań (I{b-27S, I{b-N, Rb-Z) bezposrecitliclnu

przełozotretrru rrie póznicj niż 3 dni przecl ustaivcwylll telruitrern rvynika,lącl,rn
z oborviązujących l(ozporządzeń Ministra Finansólv w spralvie sprlx,ozdawczości
budżctowej i w sprawie sprawozdali jcdnostek sektora flnansów pr_rblicznyclr
w zakrcsię operac_ji fi nansor,vych.

4. Iltfornl:rcj:r 0 \t itrulll<:lch 1rr:rcy ltlt stanorvislitl:
l) praca \\,pclnyllr \vvlnlnrzL. czilsu pracy.

2) lvyposazenie stanorviska pracv; biurko, komputer, drukarka, skaner, telelbn.
3) flzycznę ,ovittunki prźicy: praca z obsługą konrputera wymaeajtlca spralł,,ności obu rąk

i wynruszotrcj pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrze\,vany i oślvietlotry, obsługa kotlputer;t
ptlu,yzej polor.vy dobor,ł,ego wymiaru czasu placy, budynek jest dostosowair1, do potrzcb osób
niepełnosprarvnych (rvejście główne posiada podjazd, winda),

4) uciążlilvośct Iizyczne rvystępr-rjące w rniejscu wykonyrvania czylrności,oruo,|9rłlychi
',r'ykottylvanie pracy w wylnuszonej pozycji sicdzącej pou,oduje obciązenie kręgosł_4la oraz
statyczne obciązcnie rrrięśrri tułorł,ia.



5. Inforltlacjł o rvslcrźniku zatrudnienia osób niepelnospl"arvnyclr:
W rlricsiącu poprzeclzając5łl datę upublicznietril trinlejszego ogłoszcnia r,vskażnik zatrildnienta
OSOb niePełrrospralvnych rl, IJrzędzie Miejskirn w Nysie rv rozLltt-liętriu przepisór,r, o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepehrosprar,vnych. nie przekroczył 60ń"

6, Wr,,nlaganc dol<umcn(y:
1) list motnvacyjny,
2) zyciorys curicuiutn vitae z infomacjarnl o i,vyksztiiłcerriu 1 oplsel]1

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) krvestionariusz osobowy rł,edlug wzorLl dclstępnego na stronie intenretol,ve_j Urzędu

Miejskicgo rv Nysie iutl w lliurze I(aclr Urzędu Miejskiego rv Nysie"
4) kserokopie świadectw placy! zitślviadczenie o zatrudnietriu w ramaclr ulnowy

o placę rjeżeli kandydat takie posiada),

5 ) kscrokopia dyplornu ukoticzenla studiórv r.vyższvclr,

6) kscrokopie zaświadczeli o ukończonych kursach i szkolerriach (ieżeli kaird;,clat

takie posiada).

1) opinie. rct-erencje fiezeli kandydat takie posiada),

8) ośrviadczcnie o pelnej zdoirrości do czyrurości prarvnych i korzvstaniu z pełni prarv

pubiicztivcIr,

9) ośr,viadczenie o niekarahrości za przestępstwo popełnione uinyślnie, scigalte
z oskarzęnia publicznego lub umyślne przestępstrvo skarbor.ve.

i0) osoba niepclsiadająca obyrvatelstrva polskiego składa kserokopię rlokumentu
potwierclzaj ącą znajomość języka polskiego :

' cerlyfikat znajorrrości języka polskiego poświadczający zdatr;, egzarrrirl
z języka polskiego na poziomie średnim ogólrryrrr lub zaawansowanym.
lvydarry przęz Patistwową Kornisję Poświadczania Znajorr-rości Języka
Polskiego jako Obcego,

' dokutnetrt potwierclzający ukończcnie studiów wyzszyclr pror,vadzonyclr
lv języku polskiln,

' śrviadcctwo dojrzałości uzyskane lv pcllskirn systetlie oświaty,
. śr,viaclectńo nab,vcia uprawnieri do wykonl,r,vilttia zar.vodu tłrnnacza

przysięgłego wydanc przez Ministra Sprarviedliwości"
1 1 ) kserokopia dokurnentu potlvierdzającego nicpełnosprarł,ność. *

x w przypaclku osclby nicpcłIlclsptawnej, która zalt-rielza skorzystać z uprawnienia rvynikająccgo z art" 13a ustarvy

z rlnia 2 i listopacla 2008r. o pracownikach sallorz4clowych (Dz. U. z2016r, poz.902, ze zil.)

Druk kwesiionariuszii osoborvego jest dostępny na stronie interrretowej Urzędu Nlic_iskiego
lv Nysie i rv Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysic ul" I(ole_iorva 15" I{cgulatlin nabotu na
rvolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim rv Nysie jest opublikor,ł,any w BIP na stronie
internetowej wrvw"nysa.pl.

Wynagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskierrr ,,f)otyczy nabtlru na stanorvisko

1lodiIlsllel<tora w Wydziłle l'ilt:rnsorvylrr" nalezy składaó osobiście rv sekretariacie Urzędu
Mie_iskiego wNysie r"ri. I(cllejorva 15 pok. 102 rv tenrrinie clo dnia 6lrrvietni:r 2018r. do
gcrtlz. ! 5"0,

Aplikacje, które wpłyną do rrizędrr po rvyzej określorryrn tetminię nie będą rozpatryr,vane.



Inforrllacja o wyniku naboru będzie unrieszczona na stronie internetor,vej 13iulctynrr lnfomacji
Publicznej oraz tablicy inlbnrracyjnej rv Urzęclzie N4iejskim w Nysie prz,y u1,. Kolejowej 15.

Wymagane dokurrrenty aplikacyjne: kwestionariusz osobor,vy i Curriculutrr Vitae, porvinny być
opatrzone klauzulą i podpisern:

."Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osoborvych zalvartyclr rł, ofercie dla potrzeb

rriczbędnych c1o realizacji procesu rekrutacji zgodnic z ustar,vą z dnia 29 sierprlia 1991r.
o oclronie danych osobciwych (Dz. U. z ż0l5r.. poz" 2135 ze zn.) ofaz uslawą zclnia
21 listopacla 2008r. o pracolvnikach sanrorządoivyclr (Dz. U. z 2016r "" poz.9a2^ zę zm")'"' .
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