z^lą.znik do Z^rządz€nia Nr or.0050.28-20l7
wójta Gminy zytno z dnia 7 sierpnia 2017 r.
rv sprarvi€ ogloszenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Zytno.

Wójt Gminy żytno
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Skarbnika Gminy Zytno

I.

Wymaganianiezbędne:

1)
2)

obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
Posiadanie pełnej zdolności do czynności plawnych olaz korzystanie z pełni pralł'
publicznych;
Posiadalie stanu zdrowia pozrłalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczyn;
Blak prawornocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarcŻemu, plzeciwko działalnościinst)'tucji państwo\łych oraz samorządu
ter}'toriahego' przeciwko wiarygodności dokumentów ]ub za przestępstwo skarbowe;
Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznyn do
wykonywarria obowiązków głównego księgowego;
Brak orzecŻonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych rł postaci
zakazu pehienia 1'unkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznynli;
Spełnianie jednego z poniższych warrrntów:
ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich' ekononricznyclr
\ł'yższych stlldiów zawodowyclr' rrzupcłniających ekonomicznych studiów
nagistelskich lub ekotomicznych strrdiów podyplomowych i posiadanie co najlnniej
3Jetniej praktykj w księgowości,
ukończerrie śrcdniej, policeahej lub pomatumlnej szkoły ekonomicznej i posiadanie
co najmniej Ó-letniej pmktyki w księgorłości.
wpis do rcjestru biegłych lewidentów na podstawie odĘbl1ych przepisów
ceńyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg raclrunkowyclr
albo świadectrł,okrł,alifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
r'aclrunkowych, wydane na podstawie odlębrrych pr'zepisów,
Prawo jazdy kat. B

3)
4)
5)

6)
7)
a)

b)

c)

d)
8)

II wymagania

dodatkołve:

1) wiedza ogólna: znajonrośćplzepisów

2)
3)
4)
5)
6)

prawa dotyczących ftnkcjonowania samorządtl
ter}'torialnego olaz kodeksu postępowania administracyjnego,
zakresem
wiedza specjalistyczna: znajomość plzepisów prawa związanych
wykonywanych zadań'
umiejętność pmktycznego stosowania przepisów plawa'
umiejętność opracowania i wdrażania projektów przedsięwzięć finansowych'
umiejętność placy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowyclr,
dobra umiejętność obsługi komputela w środowisku Windows' ptogramów pakietu
MS office oraz programów rachuŃowości,

z

7)predyspozycje osobowościowe: samodzielność,zaangażowanie.
8)
9)

zdolności
analityczre, organizacyjne, komunikacyjnę, umiejętności kierowania zespołenr'
odpomośćna stres, umiejętności wystąpień publicznych'
znajomość nowoczesnych technik zarządzania linansami,
dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w
administracj i sanlorządowej.

III Zakres wykon}ryanych zadań na stanowiŚku:

1) kiel owanie placą Refemtu Finansowego,
2) opmcowywanie plojektu budŹetu Gminy

i

szczegółowego planu docbodów i
wydatków budżelu zgodnie z zasadami określonyni przepisami usta\łry o finansach
publicznych.
3) nadzór i koordynacja nad placami związanymi ze spoźądzanien plojcktów planów
fi r'ransowych gminnych jednostek organizacyjnych,
4) nadzór nad realizacjązadań realizowanych z budżetu Gminy'
5) plowadzenie raclrunkowości zgodnie z obowiązującymi plzepisami i zasadanli.
6) dokonywanie okresowej analizy wykonywania budŻetu oraz wniosko\łanie \ł spra$ ie
zmian w budżecie i przygotowywanie pĄektów uchwał w tym zakresie,
7) nadzór nad Zachowaniem równowagi budżętowej,
8) badanie zasadności i celowości ręalizowanych wydatkóW budżetowych'
9) zapewnienie pod wzgJędeln forrnalno - linansowym plawidłowościzawiera[ych
umów oraz iclr realizacji,
10) zapewnienie tenninowego ściągania należnościi dochodzenia loszczeń spomych olaz
spłaty zobowiązań,
1l) opfacowywanie plojektów pŹepisów wewnętrznych rł'ydawanych przez wójta
dotyczących plowadzenie lachunkowoścj. aw szczególDości:
1) Zakładowego planu kont'
2) zakładowego planu obiegu dokumerrtóq
3) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
12) kontlasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do \\Ydawania śIodków
fi narrsowych or'az innych świadczeń mająlkowych,
13) intbnnowanie Rady o odmowie złoŻeDia kontrasygnaty,
14) kontlola gospodatłi linansowej gnrinnych jedlostek orgadzacyjnych
15) spoządzanie spmwozdań oklesow}.ch i rocznych z wykonania budżetu Gniny ]ub
inlych splawozdań i zestawień'
16) współpraca z Regiona]ną Izbą oblachunkorł'ą Urzędem Skarbowym w zakresie
działania stanowiska'
l7) wykonywanic innych zadań przewidzianych odębnyIni przepisami prawa olaz
poleceń i czyrrności zleconych przez Wójta.
lV. Wymagane dokumenty:

l)

l ist lnolywacyjn) podpisan) odręc7nie:
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany odręcznie;
3) Kwestionarillsz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudlienie (wzór w zalączniku nr
2)

4) Kselokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za z5odnośćz
oryginałem) lub zaświadczenie potwieldzające doświadczenie zawodowe;

s) Kserokopie dokumentów (poświadczone plzez kandydata za zgodnośćz oryginałen)
potwierdzające wykształcenie i kwalifi kacje zawodowe;
6) oświadczenię(wzór w załączniku nr 1);
7) oświadczęnie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego według załącznik l a lub 2 a do ustawy z dnia 18 października 2006r o
ujawnianiu informacji o dokumentach orgalrów bezpieczeństwa pańslwa z lat 19441990 oraz tręści tych dokumentów (Dz. U. z 20l3l poz. 1388 z późn. zrn') - dotyczy
osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. Przystępujących do naboru;
8) Dodatkow}n atutem będzie plzedłoŹenie lefelencji z dotychczasowych miejsc pracy.
v. Informacje dodatkołve
1) wskaŹljk zatludnienia osób niepełnosplawnych _ w miesiącu poprzedzającym datę
opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w Urzędzie
Gminy w Z},tnje w rozumieniu przepisów o lehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawlych jest niższy niż 6yo
2) List motywacyj y oraz cV powinny być opatrzone podpisanyn oświadczeniem
kandydata : ,,wymżam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Żawa ych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu lekrutacji , Zgodnie z ustawą z
dnia 29 sieĘnia l997r. o oclTonie danych osobowych (Dz. U ' z 2016r. poz. 922) Óńz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r' o pracownikach samorządowych (Dz. U ' z 2016l.
poz.902)".
1) Wymaganę dokumenty aplikacyjne w zaklęjonej kopercie z dopiskiem .'Konkurs na
kandydata na stanowisko Skarbnika Cminy Zytno" należ} złozyc osobiścielub
doręizyć listownie w terminie do 18.08.2017 r. do godziny 1400 pod adres: Uząd
Gtllin] w 7]lnie, ul' Kl'ótkc 4.97-53) Żyno.
2) Aplikacje, któle Wpłyną do Urzędu po wyżej określonymtenninie lub będą
niekompletne nie będą lozpatrywane.
3) Kandydaci zakwalifikowani Żostaną powiadon]ieni telefonicznie o ten'llinie lozl'llo$Y
kualifikacyjnej.
4) warunkiem zatrudnienia na stanorvisku skarbnika Gminy Zytno jeŚt podjęcie
pnez Radę Gminy żytno uchrvały o powolaniu.

Zytno, dn. 07.08.2017
(fuiejscołość i dala)

r.

