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Wóit Gminy Żytno
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Skarbnika Gminy Zytno

I.

wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego UE;

2) Posiadanie pelnej zdolności do czynności prawnyclr oraz

korzystanie z pełni plaw
publicznych;
3) Posiadanie stanu zdlowia pozwalającego na zatludnienię na stanowisku urzędniczym;
4) Brak prawonrocnego skazania za przeslępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodalczenu' przeciwko działalnościinst},tucji państwowych oraz sanorządu
telyto.ia|nego' przeciwko wiarygodności dokunrentów lub za przestępstwo skańowe;
5) Posiadanie znajomościjęzyka polskiego w mowie i piśmiew zakresie koniecznyn do
wykonywania obowiązków głóunego księgowego;
6) Brak ożeczonej kary za naruszenic dyscypliny finansów pr'rblicznych w postaci
zakazrr pełnienia funkcji zrviązanych z dysponowaniem śIodkami publicznymi;
7) Spełnianie j ednego z polriższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych iednolitych studjów nagistęrskich, ekononricznyclr
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów
mągisteNkich lub ekonomicznych stlldiów podyplomowych i posiadanie co najnlniej
3letniej praktyki W księgowości'
b) ukończenie śl'edniej'policealnej lub ponraturalnej szkoły ekonornicznej i posiadanie
co najnrniej 6Jetniej praktyki w księgorł,ości.
c) wpis do rejestru biegłycb lewidentólv na podstawie odlębnych plzepisóq
d) ce ylikat księgowy uprawriający do usługorłego prowadzenia ksiąg lachunkowyclr
albo śrviadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
mchunkowych, wydane na podstawie odlębnych przepisóW'
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Wymagania dodatkorve:

1) wiedza ogólna: zlujomośó przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu

teryto alnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego'
2) wiedza specjalistyczna: znajomośćprzepisów prawa związanych

3)
4)
5)
6)

z

zakresenr
wykonywanych zadań,
umieję1ność pmktycznego stosowania pzepisów prawa,
umiejętność opracowania i wdrźarria projektów przedsięwzięć finansow;.ch,
umiejętnośćpracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych'
dobra umiejętnośćobsługi komputera w środowiskuwindows, programów pakietu
MS ofllce olaZ plogramów rachunkowości,

7)predyspozycje osobowościowe: samodzielność' zaangażowanię,

zdo]ności

analityczne' organizacyjne, komunikacyjne' unriejętności kierowania zespołem.
odpomośćna stres, umiejętnościwystąpień publicznych,

8) znajomośćnowoczesnych teclmik zarządzania finansami,
9) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w
administracji samorządowej.

lll

Zakres wykon}ryanych zadań na stanorvisku:

1) kięrowanie

2)

pracą Referatu Finansowego,

i

szczegółowego planu dochodów i
opracowywanie projektu budżetu Gnriny
Wydatków budżetu zgodnie z zasadami określonymiprzepisami ustawy o linamach
publicznych,
3) nadzór i koordynacja nad pracami związanynri ze sporządzaniem projeklów planów
finansowych gmi nychjednostek organizacyjnych,
4) nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu Gminy'
5) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującynri przepisami i zasadami,
6) dokonywanie okresowej analizy wykolrywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie
znrian w budżecie i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie'
7) nadzól nad zachowaniern równowagi budżetowej'
8) badanie zasadności i ce]owości realizowanych w}'datków budŹetowych,
9) zapewnienie pod względenr tbrmalno - finansowym prawidłowościzawielanych
umów oraz ich realizacji,
10) Żapewnienie terminowego ściągania naleŻności i doclrodzenia roszczeń spomych olaz
splaty zobowiązań,
11) opracowywanie projektów przepisów wewnętralych wydawanyclr przez wójta
dtl1yczących prowadzęnie rachunkowości. aw szczególności:
1) zakładowego planu kont'
2) zakładowego planu obiegu dokumentów,
J) ./a<ad prŻeprowcdzania i ro7lic/ania inuentaryzacj i.
12) kontmsygnowanię dokumentów stanowiących podstawę do \łydawania śl'odków
fi nansowych olaz inlrych świadczeń majątkowych,
1 3) informowanie Rady o odmowie złożeniakontrasygnaty,
l4) kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacylnych,
15) sporządzanie sprawozdań okresowych i locznych z wykonania budżetll Gmily lub
inn1ch splarłozdań i zestarł ień.
16) współpraca z Regionalną Izbą obiachunkową Urzędem Skarbowynr w zakresie
działania stanowiska,
17) wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami plawa oraz
poleceń i czynności z]econych przez wójta.
IV. Wymagane dokumenty:

l)

Lisl nrol)\Ąac)jn) podpisany odręcznie:

2) cv z dokładnym opisenr przebiegu pracy zawodowej podpisany odręcznie;
3) Kwestionafiusz osobowy osoby ubiegającej się o zatNdnienię (wzór w załączniku nl
2)

4) Kserokopie świadectw pmcy

(>oświadczone przez kandydata

za

olyginałen) lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zau'odowe;

zgodnośćz

s) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifi kacje zawodowe;
6) oświadczenie (wzór w załączniku nr 1);
'7) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustlacyjnęgo według załącznik 1 a lub 2 a do ustawy z dnia l8 paździenika 2006r o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944'
l990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z20l3l. poz. 1388 z późn. zm.) - dotyczy
osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. Przystępujących do naboru;
8) Dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
v. Informacje dodatkołve
zatrudnienia osób niepełnosplawnych _ w miesiącu poprzedzającym datę
opublikowania ogłoszenia wskźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Gminy w Zytt e w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnospmwnych jest niższy n|ż 6vD
2) List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem
kandydata : ,'wylażam zgodę na przetwaŹanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do lealizacji procesu rekrutacji , zgodnie Z ustawąz
dnia 29 sierpnia l997r' o ochronię danych osobowych (Dz' U. z 2016l poz. 92Ż) oftz
ustawą Ż dnia 21 listopada 2008L o placownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r'
poz.9D2)".
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem,.Konkurs na
kandydata na stanowisko Skarbnika Cminy Żyłno" nalezy złożyc osobiście lub
dolęczyć listomie w terminie do 31.08.2017 r. do godziny 1400 pod adres: Urząd
Glniny \Ą Zynie. ul. Krótka 4. q7-5J2 Ż) lno'
2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie ltrb będą
niekompletne nie będą rozpatlywane.
3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o teminie rozmo\łry
ku alifikacljnej.
l

) wskaŹnik

l)

4) warunkiem zatrudnieni| na Śtanowisku skarbnika Gminy Zytno jest podjęcie
przez Radę Gminy żytno uchłvaly o po}volaniu.
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