URZĄD MIEJSKI
w G o n ią d z u
19-110 Goniądz

P la c 11 Listopada 38

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GONIĄDZA
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ
I. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
II. Stanowisko pracy
Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej
III. Wymagania niezbędne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne,
3 letni staż pracy w administracji
obywatelstwo polskie
stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
8. znajomość przepisów prawa z zakresu : ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o rachunkowości, ustawa o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawa ordynacja podatkowa
IV. Wymagania dodatkowe
1. umiejętność skutecznej komunikacji oraz praca w zespole
2. dyspozycyjność
3. sumienność, odpowiedzialność
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie urządzeń ewidencyjno-księgowych podatków.
2. Księgowanie dziennych wpływów podatków ( z wyjątkiem opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi) na podstawie dowodów bankowych na poszczególne tytuły
dochodów podatkowych.
3. Uzgadnianie analityczne dochodów podatkowych z księgowością budżetową za dany
miesiąc w terminie do 5-ego każdego następnego miesiąca.
4. Zabezpieczenie nieopłaconych w terminie podatków poprzez ustanowienie zastawu
skarbowego na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych podatnika lub
hipoteki przymusowej na nieruchomościach podatnika poprzez wpis do księgi
wieczystej, przeniesienie własności rzeczy na wniosek podatnika na rzecz gminy w
drodze umowy między organem podatkowym a podatnikiem w zamian za zaległości
podatkowe i wystawianie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania po
przekazaniu nieruchomości na rzecz gminy.
5. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu bądź zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat.

6. Bieżąca analiza zaległości podatkowych i podejmowanie działań zmierzających do
skutecznej egzekucji.
7. Rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów z pobranych podatków oraz obliczenie
prowizji za inkaso.
8. Ewidencjonowanie i wystawianie decyzji dla producentów rolnych w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
9. Przygotowywanie danych dla potrzeb projektu budżetu i sprawozdawczości.
10. Przyjmowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej.
11. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu i jednostek, dla których prowadzona jest obsługa
finansowa oraz ewidencja druków ścisłego zarachowania.
12. Gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji
finansowo-księgowej.
VI. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą
- stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z możliwością
zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony
- czas pracy zgodnie z w/w ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy
- zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
podejmująca pracę na stanowisku po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia
służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem
VII. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny;
2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38 , moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. księgowości podatkowej
i obsługi kasowej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11
RODO”
8.Oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
9.Inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu nie przekroczył
6%.
W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem
stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w
Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego lub pocztą
elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień na adres: Urząd Miejski w Goniądzu;
19-110 Goniądz, ul. Plac 11 Listopada 38, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej w terminie do dnia
12.11.2019r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. pokój nr 5
(sekretariat)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o
terminie postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej - http: //bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl / w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Goniądzu
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul Plac 11
Listopada 38, tel. 85 738 00 43, email: kancelaria.um@goniadz.pl;
2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane
kontaktowe - iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Kamy (w związku z zapytaniem o
udzielenie informacji o osobie kandydata), SP ZOZ w Mońkach (w związku z
przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandydata);
5. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami
upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od
dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed
upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze
przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.
księgowości podatkowej i obsługi kasowej;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.

Goniądz, dnia 29.10.2019r.

