
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

inspektor - Wydział Finansowy

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyksźałcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, finanse i rachunkowość,
rachunkowośó, finanse publiczne,
stażpracy: co najmniej 3 letni,
pełna zdolnośó do czynności prawnych i korzystanie zpehlipraw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: komunikatywnośó, odpowiedzialnośó, starannośó,

terminowość, samodzielność, dokładność, dobra organizaĄa pracy) zdolność do
samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętnośó 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 następĄących aktów
prawnych;

a) ustawa o finansach publicznych,
b) ustawa o samorządzie gminrrym,
c) ustawa o podatku od towarów i usług,
d) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansowego z dnia 13 września 2077r.
w sprawie rachuŃowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych
zakładlw budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza grańcami Rzecąrpospolitej
Polskiej,
e)rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budzetowej z dnia9 stycznia 2018r.

2)

3)
4)

5)

6)



3. Zakres rvykonywanych zadań na stanowisku:
1) Organizacjapracy polegająca w szczególności na:

a) inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć otganizacyjnych w celu
zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w budżecie
gminy,

b) kompletowaniu, przechowyw aniu i zabeąieczańu akt oraz dokumentów,
c) aktywnej wspóĘracy z poszazęgólnymi stanowiskami praay Wydziału

Finansowego oraz pozostałymi wydziałami tutej szego Urzędu,
d) terminowym zaŁatwiańl korespondencji wynikającej z prowadzonych spraw,
e) prawidłowej realizacji zadań ftnansowych.

2) W zakręsie podatku VAT:
a) uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzone rejestry zakupu i sprzedaĘ,
b) sporządzańe cząstkowej deklaracji VAT dla Urzędu Miejskiego w Nysie,
c) analiza dokumentów księgowych w zakresie kwalifrkowalności podatku VAT

podlegającego odliczeniu,
d) sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów księgowych

dotyczących odliczeń podatku VAT,
e) ustalanie kwoty zobowiąz;ania podatkowego lub nadwyźki podatku naliczonego

nad należnym wynrkającego z cząstkowej deklaracji VAT-7 Urzędu Miejskiego
w Nysie lub jej korekt,

0 prowadzenie analiz, zestawień niezbędnych do rozIiczania podatku VAT
z godnie z ob ow iązującymi przepisami,

g) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego w zakresie wydatków
mliązarrychz zapłatąpodatku od towarów i usług,

h) wspóĘraca z pozostaĘmi wydzińami Urzędu Miejskiego w Nysie oraz
podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nysa objętlłrni Centra|izacją
rozliczeń podatku VAT,

D weryfikacja kompletności, poprawności i zgodności przekazanych przez
jednostki organizacyjne Gminy Nysa cząstkowych deklaracji VAT, rejestrów
VAT, plików JPK oraz innych informacji w rwiązLllze wspólnym rcz|iczęnięm
podatku VAT GminyNysa,

j) sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7, rejestrów VAT i plików JPK Gminy
Nysa na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7, rejestrów VAT i plików JPK
dostarczanych ptzez jednostki orgańzacylne objęte Centralizacją rozliczeń
podatku VAT,

k) prowadzenie utządzeń księgowych w zakresie Centralizacji VAT w Modulę
EWKA,

1) przygotowywanie, sprawdzanie i przekazywańe Jednolitego Pliku Kontrolnego
w terminach określonych w ustawie - Moduł BVDZET

m) sporządzańe korekt cząstkowej deklaracji VAT-7 dla Urzędu Miejskiego
w Nysie,

n) sporządzanie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 dla Gminy Nysa,
o) przygotowywanie danych do przelewu podatku naleznego VAT do Urzędu

Skarbowego,
p) wspóĘraca ze służbami skarbowymi w zakresie interpretacji i stosowania

przepisów podatku VAT,
q) przekazywańe postaci elektronicznej danych na żądańe organów podatkowych

i organów kontroli skarbowej zapomocą środków komunikacji elektronicznej
lub na iŃormatycznym nośniku danych,

' 
przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie dot. VAT,

3) Prowadzenie obsługi finansowo * księgowej w zakresie wydatków realizowanych
wUrzędzie Miejskim w Nysie w ramach przadzielonych jednostek
(w y dzińowlb iur/samodzi elnych stanowi sk) :

a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,



b) bieżące dekretowanie dokumentów zgodnie klasyfikacją budzetową,
c) przygotowywanie w terminie faktur oraz inrrych dokumentów księgowych do

zatvłięrdzęńa do zapłaty uprzednio sprawdzonych pod względem
merytorycznym przez wydziaĘ merytoryczne, zgodnie z obowipującą
instrukcją obiegu i kontroli dokumentów,

d) przestrzegańe dokonywania terminowych płatności,
e) dokonywanie wszystkich zapisów księgowych na podstawie dokumentów

zródłowych chronologic zńe, na bieżąco, czytelńe, przĄrzy ście, rzetelńe
zgodnie z obowiąnłjącą polityką rachunkowości w obowiąnljącym systemie
ZSI UrzadNT,

0 księgowanie lvyciągu bankowego z wydatków - przedział czasowy zostanie
wskazany przez ptzełozonego odrębnym dokumentem,

g) wystawianie not księgowych, poleceń księgowania wynlkających ze stanowiska
pracy,

h) okresowe uzgadnianie sald z kontrahęntami i analizowanie rozrachunków,
i) comiesięczne uzgadnianie - w zakresieprzydzielonych jednostek:

- zaangńowania na kontach 998 i999,
- obrotów na koncie 130 z Rb-28S (zgodnośó do paragrafu),

- obrotów, sald na irrrrych kontach na których byĘ księgowania,
j) w zakresie kontroli wewnętrzrrej - ściślę przestrzeganie obiegu dokumentów

księgowych.
4) Dzielenie wyciągu bankowego z dochodów na poszczególne komórki a następnie

księgowanie w Module EWKA Noty wewnętrznĄ - przedział czasowy zostanie
wskazany p rzez przełożonego odrębnym dokumentem,

5) Sprawozdawczośó budżetowa:
a) spotządzańe wszelkich sprawozdań objętych zakresem czynności, zgodnie

z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
b) terminowe przekazywanie sprawozdań (Rb-28S, Rb-N, Rb-Z) ńe później ńż

3 dni przed ustawowym terminem wynikającym z obowiąrujących przepisów
w tym zakresie bezpośredni emll przełożonęmu,

6) hricjowanie zmian w wewnętrznych uregulowaniach Urzędu Miejskiego w Nysie
w szczególności planu kont, polityki rachuŃowości otaz obiegu i kontroli
dokumentów.

7) Przestrzegańe przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady
prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzańa, obiegu i kontroli dowodów
księgowych.

8) Przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach
wykonawczych wynikających z zakesu czynności, rńędry inrrymi ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

9) Przeąrowadzanie inwęntaryzacji kont księgowych na ostatni dziń kńdęgo roku
obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów oraz w drodze
weryfikacji poprzęz porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami
w zakresie swoich jednostek.

10) Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
wynrkającym z zakresu cąmności.

11) Wykonywanie innych poleceń prze,łożonych wynikĘch z potrzeb Wydziału
Finansowego i Urzędu, jeżelińe są sprzeczne zprzepisamiprawa lub umową o pracę.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze azasupracy,
2) wlrposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drŃarka, skaner, ksero, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk
i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzęwany i oświetlony, obsługa komputera



powyzej połowy dobowego wymiaru czas;.lpracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wej ście główne po siada podj azd, winda),

4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania cąmności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób nięełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumięniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudńaniu osób niepełnosprawnych, nie przekoczył 60ń.

6. \ilymagane dokumenĘ:
1) list motywacyjny,
2) życiorys curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwęstionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie intemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze KadrUrzędu Miejskiego w Nysie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganego stażu pracy,
5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) kseroĘpię zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach fieżeli kandydat

takie posiada),

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

8) oświadczenie o pełnej zdolności do cąmności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nieposiadająca obywatęlstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potwierdzaj ącą znajomośó języka polskiego:
. certyfikat znajomości jęryka polskiego poświadczaj ący zóany egzarrun

z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym 1ub zaawan§owanFn,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

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

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzaj ącego niepełno sprawnośó *

* w pr4padku osoby nięełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wpikającego z art. l3austawy
z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . z 2016r. poz. 902, ze nn.)

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na

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

internetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,oDoĘczy naboru na stanowisko
inspektora w Wydziale Finansowym" naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu



Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 18 maja 2018r. do
godz. 1500.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletpu Informacji
Publicznej oraztab|icy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinrry być
opatrzone klauzulą i podpisem:

,,Wyrażarlzgodę naprzeffilaruanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizaĄi procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dŃa 29 sierpnia I997r.
oochronie danych osobowych (Dz. U, z 2016r. poz.922 ze zm.) oraz ustawą zdńa
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z 2016r., poz.902, ze zm.)",

Data publikacji .il 05.201 8r.


