
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

inspektor - Wydział Finansowy

nanła stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
ż) wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja
3) co najmniej 3 letni stażpracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

umiejętności zawodowe: umiejętnośó stosowania przepisów z ustawy Ordynacja
podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

sprawozdawczości budźetowej,
predyspozycje osobowościowe: komunikaĘwność, odpowiedzialność, staranność,

cierpliwośó, samodzielność, kreatywnośó, dobra organizacja pracy, zdolność do

samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętnośó pracy w zespole, zdolnośó
pisemnego formułowania myśli, pozytywne podejście do obywatela,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Organizacjapracy polegająca na:
. inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć organizacyjnych w celu

zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych
w budżecie gminy,

. rozpatrlłvaniu interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady

i postulatów ludności oraz przy gotowywanie propozycj i ich załatwienia,
. kompletowaniu, przechowywaniu i zabezpieczaniu akt oraz dokumentów,
. aktywnej współpracy z poszczególnymi stanowiskami pracy wydziału

Finansowego oraz pozostĄmi wydzińami tutejszego Urzędu,

1)

ż\



2)

okresowym przeglądzie (co najmniej raz na kwartał) prowadzonych akt
sprawy w celu wychwycenia zaistniĄch nieprawidłowości,
przestrzeganie terminowego zŃatwiania spraw, wszelkich instrukcji
i dyscypliny pracy,

wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób firylcznych
i prawnych:

' Prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zobowiązanych do
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

, przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych i prawnych, ich
analiza i weryfikacja,

. wystawianie wezwań do ńożenia deklaracji,
, prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydanie decyzji

administracyjnych, określających wysokośó opłaĘ za gospodarowanie
odPadami komunalnymi w razie nieńożenia deklaracji o wysokości opłaĘ
albo uzasadnionych wątpliwości co do danychzawaĘch w deklaracji,

' bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów
przypisów i odpisów z księgowością podatkową,

r przygotowywanie i przekarywanie kompletnych dokumentów do organu
odwoławczego,

, załatwianie w sposób należryĘ i terminowy wszelkich pism, wniosków
i odwołań doĘczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzenie kontroli:

' Prowadzenie kontroli, niezbędnych do wymiaru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zakresie prowadzonych spraw i ich bieżąca
analiza,

' Prowadzenie ewidencji kontroli, wykorzystywanie zebranych materiałów
pokontrolnych w postępowaniu podatkowym,

, składanie wszelkich materiałów, wniosków i uwag pokontrolnych
bezpośredni emu przełożonemu,

, zawiadamianie o wykrytych przestępstwach i wykroczeniach karno-
skarbowych.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

' zŃatwianie wszelkich podań, wniosków i odwołań, sprawdzanie stanu
zalegjości w podatkach, zebranie i opracowanie pełnego materiału
dowodowego celem przedłożenia skarbnikowi Miasta lub osobie
upoważnionej,

, przygotowywanie decyzji dot. udzielonych ulg (odroczenie terminu
płatnoŚci, rońożenie na raty i umorzenie zobowiązań podatkowych) celem
przedłożenia Burmistrzowi lub osobie upowaznionej po uprzedniej
aprobacie Skarbnika Miasta lub osoby upoważnionej,

' Prowadzenie wymaganych ewidencji rejestrów, przeprowadzenie operacji
księgowej w rejestrach przypisów i odpisów.

Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń:

' wydawanie wszęlkich zaświadczeń i potwierdzeń z zakresu wymiaru opłaĘ

3)

4)

5)



w oparciu o posiadane materiĘ ewidencyjne i dowodowe )

prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń i potwierdzeń wg
prowadzonych akt danej sprawy.

f'"lfi";T;lil:?*dniemu
przełożonemu nie późni ej niż 3 dni przed ustawowym terminem złożenia
sprawozdania, wynikaj ą aym z obowiązuj ącego Rozpor ządzenia Ministra
Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

l) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, skaner, telefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu

rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsfuga
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasvpracy,

4\ uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom Sicca.

5. rnformacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wUrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6Yo.

6. Wymagane dokumenĘ:

a) list motywacyjny,
b) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie lub Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę,

e) kserokopia dyplomu potwierdzaj ącego wyks ńałcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
g) opinie, referencje,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

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

j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zam|erza skorzystać z uprawnienia wynikającego
z art. l3a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,(Dz. U. z 20l4r.,
poz.1202)



Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
wNysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15,

Regulamin naboru na wolne stanowiska wzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresie na czas
nieokreślony,

WYmagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
insPektora w Wydziale F'inansowym" naleĘ składać osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15 pok, I12 w terminie do dnia /.{ ustopuaa 2014r. do

godz. 1600.

Aptikacje, które wplyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatr;rwane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnej wlJrzędzie Miejskim w Nysie przy d. Kolejowej l5.

WYnagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
być opatrzone klauzulą i podpisem:

WyraŻam z$odę na przetwarlanie moich danych osobowych zawarĄlch w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z tlnia 29 sierpnia 1997ł.
o ochronie danych osobowych (Dł U. z 2002r. Nr lll,poz 926 ze zm.) oraz ustawq z dnia
2l listopada 2008r. o pracownikach samorx,qdowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1202.).

Data ogłosz ęnia .ł. 11 . 20l4r.


