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Starcza, dnia 05.02.202b.

ocLoszENIE o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ4DNICZE

W6jt Gminy Starcza
oglaszaotwarty nab6r na wolne stanowisko vrzgdnicze

wUrzEdzie Gminy w Starczy
ul. Gminna 4,42-261 Starcza

1. OkreSlenie stanowiska pracy:
Stanowisko urzgdnicze ds. obslugi kasowej i ksiggowo3ci podatkowej
Referat Finansowy

2. Wymagania niezbgdne:
a. wyksztalceniewyzsze,
b. minimum dwuletni sta| pracy, w tym co najmniej roczny staZ pracy w jednostkach

sektora fi nans6w publicznych,
c. obywatelstwo polskie,
d. pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
e. brak skazaniazaprzestgpstwo umySlne lub przestgpstwo umySlne skarbowe,
f. nieposzlakowanaopinia,
g. stan zdrowiapozwalaj4cy na zatrudnienie na okreSlonym stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:
a. preferowane kierunki wyksztatcenia: rachunkowoS6, ekonomia, administracja

publiczna,
b. studia podyplomowe, kurs lub szkolenie z zakresu obslugi kasowej,
c. znajomoSd aktualnych przepis6w prawnych, a w szczeg6lnoSci ustaw: o samorz4dzie

gminnym, kpa, ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o rachunkowoSci,
d. znajomoS6 ustawy o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami,
e. biegla obsluga komputera, umiejgtnoSi redagowania pism,
f. wysoka kultura osobista, dokladnoSi, komunikatywnoSi, odpowiedzialnoS6,

odpomoSi na stres

4. Zakres wykonywanych zadaf':
a) prowadzenie spraw zwi4zanych z obslug4 kasow4 Urzgdu tj. podejmowanie got6wki

i dokonywanie wyplat z banku, przyjmowanie wplat, dokonywanie wyplat,
sporzqdzanie raport6w kasowych, wypisywanie czek6w, uzgadnianie sald,

b) ewidencja depozyt6w kasowych,
c) przyjmowanie i ewidencjonowanie orazzwrotkaucji gwarancyjnych i wadi6w,
d) sporzqdzanie r ozliczen miesigcznych,
e) prowadzenie ksiggowoSci podatkowej w zakresie podatku rolnego, podatku

od nieruchomoSci, podatku leSnego, lqcznego zobowi4zania pienigZnego, podatku
od Srodk6w transportowych

0 ksiggowanie wplyw6w podatkowych na kontach podatnik6w,
g) rozliczanie inkasent6w z tytulu pobieranychprzez nich podatk6w i oplat,
h) obliczanie prowizji dla inkasent6w podatk6w i oplat,
i) prowadzenie ewidencji i rozliczanie kwitariuszy wydawanych inkasentom w celu

poboru podatk6w i oplat,
j) prowadzenie wykazu zalegloSci oraz likwidacja nadplat;



spotz}dzanie dokument6w w sprawach zwrotu i przerachowania naleznoSci
podatkowych,
przygotowywanie material6w do projektu budzetu z zakresu wykonywanych
czynnoscl,

m) sporz4dzanie obowipuj4cych zestawiefl, wydruk6w, informacji, sprawozdaf
z zalcresu wykonyrvanych czynnoSci.

n) przygotowlrvanie i przekazywanie dokumentow z zal<resu wykonywanych czynno$ci
do archiwum zakladowego.

o) pelnienie funkcji koordynatora ds. dostgpno5ci

5. Warunki pracy na stanowisku:
a. pelny wymiar czasu pracy,
b. praca administracyjno-biurowa, bezpoSredni kontakt z interesantami, wyjazdy

sluZbowe na polecenie pracodawcy
c. praca przy komputerze.
d. wynagrodzenie zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorzqdowych

6. Wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych
W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, byl nizszy niz 6yo;

7. Wymagane dokumenty:
a. kwestionariusz dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie (zal. nr l),
b. oSwiadczenie kandydata (za\. nr 2)

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne przestgpstwo Scigane z
oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
- o stanie zdrowia pozwalajqcym na podjgcie pracy na wskazanym stanowisku,
- o vryruheniu zgody naprzetwarzanie danych osobowychw zwi4zku z prowadzonym
naborem,

c. Zyciorys I CY z opisem przebiegu pracy zawodowej,
d. list motywacyjny,
e. kopie dokument6w potwierdzaj4cych wymagany stu2 pracy (Swiadectwa pracy lub

zaivmadczenia o zatrudnieniu), poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi
z oryginalem

f. kopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie i dodatkowe kwalifikacje,
poSwiadczone przez kandydata za zgodnoSi z oryginalem

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladai osobiScie w sekretariacie Urzgdu Gminy
Starcza, pok. nr 7 lub przeslai pocztq na adres Urzqd Gminy w Starczy, ul. Gminna4,42-26I
Starcza (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko
ds. obslugi kasowej i ksiggowoSci podatkowej" w terminie do dnia 16.02.2021r.

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do Urzgdu po wy2ej okreSlonym terminie nie bgd4
rozpatrywane.

k)

r)



8. Konkurs na w/w stanowisko odbgdzie sig w dniu 22.02.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie
Urzgdu Gminy w Starczy przy ul. Gminnej 4.

Dodatkowych informacji moZna uzyska6 pod numerem telefonu:34 31 40 334.

Informacja o wyniku naboru bEdzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(www.bip.starcza.akcessnet.net) oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu.

Klauzula informacyj na doty cz4ca rekrutacj i :
Zgodnie z art. | 3 ust. Rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 161679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 951461 WE og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych,
zwane dalej RODO (Dz.U. UE. L, Nr I I 9, s, I) informuj emy, Ze:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Starcza z siedzib4 42-261 Stucz4 ul. Gminna 4,
te l .  34 3140 334

2. Kontakt do Inspeklora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod.starcza@wp.pl nr tel. 34 3140 334.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu przeprowadzenia w/w naboru na podstawie art. 6 ust. lit. a)

og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 20 16r. w zwi4zku z zapisami ustawy z dnia
26 czerwca 19741'. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia2l listopada 201 8r. o pracownikach samorz4dowych.

4. Pani,/Pana dane osobowe nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej

i elektronicznej przez okres wynikaj4cy z przepis6w prawa. w szczeg6lno5ci ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 I I r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w aK oraz, instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiw6w zakladowych.

6. Ma Pani,/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, w prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo
do Z4dania sprostowania danych osobowych w przlpadku, gdy dane s4 nieprawidlowe lub niekompletne. W zakresie. w
jakim Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysluguje Pani,Panu prawo
do jej coftigcia: cofnigcie zgody nie ma wpfwu na zgodnoSi / prawem przetwarzania danych, kt6rego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Podanie przezPani{Pana danych osobowychjest dobrowolne ale niezbgdnym do udzialu w procedurze naboru na
wolne stanowisko urzpdnicze.

8. W przJpadku uznania. i2przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysluguje Pani,/Panu
prawo do wniesienia skargi do wlaSciwego organu nadzorczego, k16rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych zsiedzib4 00-193 Warszaw4 ul. Stawki 2

9. Pani/Pana dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie bgd4 profilowane.


