
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 prry ul. Kolejowej 15

inspektor - Wydział Finansowy

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, administracja,

3) co najmniej 3 letni stażpracy,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni 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 pozrłalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) umiejętności zawodowe: umiejętnośó stosowania przepisów następujących aktów

prawnych: ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publiczrych, ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku

leśnym, ustawa o samorządzie gminnym, tozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

2) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, staranność,

cierpliwość, samodzielnośó, kreatywnośó, dobra organizacja pracy, zdolność do

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

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Organizacja pracy polegającaw szczególności na:
. inicjowaniu i podejmowaniu przedsięwzięó organizacyjnych w celu

zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych
w budzecie gminy,

. rozpatrywaniu interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji rady

i postulatów ludno ści or az przy gotowywan ie propozycj i ich załatwienia,
. systematycznym prowadzeniu ewidencji gruntów (ksiąg gospodarstw)

i wszelkich rejestrów oraz ęwidencji w zakresie prowadzonych spraw,
. kompletowaniu, przecltowywaniu i zabezpieczaniu akt oraz dokumentów,
. akłwnej wspóĘracy z poszazęgólnymi stanowiskami pracy Wydziafu



F inansoweg o or az pozostaĘm i wy działami tutej sze go urzędu,

' okresowym przeglądzie (co najmniej raz na kwartał) prowadzonych akt
sprawy w ce lu wychwycen ia zaistniĄch nieprawidłowośc i,

' Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
2) Wymiar zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

nieruchomości dla osób fizycznych z terenu następujących miejscowości: Biała
Nyska, Głębinów, Iława, Jędrzychów, Kubice, Morów, Niwnica, Skorochów,
Wyszków Śl., Domaszkowice, Koperniki, Rusocin, Wierzbięcice orazprowadzenie
podatku rolnego od osób prawnych, tj. RSP z terenu Gminy Nysa:

' zakładanie kart gospodarstw, nieruchomości i leśnych oraz ich bieżąca
aktualizacja,

r wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów na podstawie zawiadomień zę
Starostwa Powiatowego - weryfikacja wymiaru podatków,

' zbieranie i wykorzystywanie w postępowaniu wymiarowym wszelkich
informacj i podatkowych (wykazy nieruchomości iĘ.),

. zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze
podatków,

. dokonywanie wymiaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
w tym zakresie i w kreślonych terminach,

' prrygotowyrvanie niezbędnych matęriałów przy rozpatrywaniu odwołań od
decyzji Burmistrza oraz przesłanie kompletnyclr materiałów do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,

' księgowanie decyzji i nakazów płatniczych niez-łłłocznie po otrrymaniu
potwierdzeń doręczenia,

. uzgadnianie rejestrów wymiarowych z księgowością,

. dokonywanie udokumentowanych korekt wymiarowych,

' załatwianie w sposób należryĘ i terminowy wszelkich pism, wniosków,
podań i odwołań, dotyczących zobowiązań pieniężnych,

' bieżące prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów otaz
ewidencji wydawanych decyzji wymiarowych, ulg i umorzeń oraz
wydawanych zaś:w iadczeń,

' opracowanie niezbędnych materiałów kalkulacyjnych w planowaniu
budżetowym i innych,

. systematyczna współpraca z księgowością podatkową.
3) Prowadzenie kontroli:

. prowadzenie kontroli niezbędnych do wymiaru podatków w zakresie
prowadzonych spraw i ich bieżąca ana|iza,

' prowadzenie ewidencji kontroli, wykorzysłwanie zebranych materiałów
pokontrolnych w postępowaniu podatkowym,

' składanie wszęlkich materiałów, wniosków i uwag pokontrolnych
bezpośredni emu pr zełożonęmu,

. zawiadamianie o wykryĘch przestępstwach i wykroczeniach karno-
skarbowych.

4) Ulgi i umorzeniaw spłacie należności podatkowych:

' załatwianie wszęlkich podań, wniosków i odwołń, sprawdzanie stanu

zalegjości w podatkach, zebranie i opracowanie pełnego materiafu
dowodowego celem przedłożenia Skarbnikowi Miasta lub osobie
upoważnionej,

' przygotowlłvanie decyzji dotyczących udzielonych ulg (odroczenie
terminu płatności, rozłożenie na raty i umorzenie zobowiązań



podatkowych) celem przedłożenia Burmistrzowi i osobie upoważnionej po
uprzedniej aprobacie Skarbnika Miasta / osoby upoważnionej,
prowadzenie wymaganych ewidencji rejestrów, przeprowadzenie operacji
księgowej w rejestrach przypisów i odpisów.

5) 
"oT*ffff;;X1!"TJ:,"ffi"YuTrruo"r"ń i potwie rdzeń z zakresu wymiaru

podatków w oparciu o posiadane materiĄ ewidencyjne i dowodowe,
prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń i potwierdzeń wg
prowadzonych akt danej sprawy.

6) Sprawozdawczość budżetowa: sporządzaniekwartalnych sprawozdań przewidzianych
obowiązującymi przepisami w zakresie podatków i opłat.

7) Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych
zleconych przez przeŁozonych.

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, obsługa
komputera powyzej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) uciążliwości fizaczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej porycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom Sicca,

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej otaz zattudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 60ń.

6. Wymagane dokumenty:

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 potwierdzającego wyksźałcenie,
f) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkoleniach,
g) opinie, referencje,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korrystaniu 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 niepelnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art.
13a ustawY z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z20l4r. poz. lż02)

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

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w \)rzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie intemetowej www.nysa,pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na azas określony, a po Ęm okresie na c,zas
nieokreślony.

WYmagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,DoĘcry naboru na stanowisko
insPektora w Wydziale Finansowym" naleĘ składaó osobiście w sekretariacie Urzędu
Miejskiego wNysie ul. Kolejowa 15 pok. ll2 w terminie do dnia łQ l,rt"go 2015r. do
godz. 1600.

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

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz tablicy informacyjn ej w lJrzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej l5.

Wymagane dokumenĘ aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
być opatrzone klauzulą i podpisem:

WYraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
Potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z20l4r.,poz.1202).

Data ogłosz enia ł.8,0t.20l5r.


