
W6jt Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 


OGLASZA NAB OR 

NA WOLNE STANOWISKO URZF;DNICZE 


Podinspcktor do spraw ewidencji podatk6w 
w U rz~dzie Gminy Sochocin 

I. WYMAGANIA ZWI1\ZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 

NA ST ANOWISKU URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W 


EWIDENCJ1 PODATKOW 


1. Wymagania niezb~dne: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pelna zdoLnosc do czynnosci prawnycb oraz korzystania z petni praw 

pubLicznych, 
3) niekaraLnosc za umyslne przest~pstwo sci~gane z oskari:enia pubLicznego lub 

umyslne przest~pstwo skarbowe, 
4) stan zdrowia pozwaJaj~cy na zatrudnienie na danym stanowisku, 
5) nieposzlakowana opinia, 
6) odpowiednic kwaJiftkacje: wyksztalcenie wyzsze I tub II stopnia, mile widziane 

wyzszc lub podyplomowe z zakresu: administracji, ekonomii, rachunkowosci, 
finans6w publicznych umozliwiaj~ce wykonywanie zadan na stanowisku, 
stosownie do opisu stanowiska, 

1) 	 znajomosc przepis6w prawa z zakresu wykonywanych obowi~zk6w 

( w szczeg61nosci znajomosc ustaw: 0 samorz~dzie gminnym, 0 fmansach 
pubLicznych, Ordynacja podatkowa, podatk6w oplat lokalnych), 

8) 	 umiejf;tnosc obslugi sPrzf;tu biurowcgo oraz komputera, 
9) 	 umiejf;tnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office). 

2. 	 lone wymagania 

1) 	 preferowane doswiadczenie na stanowisku 0 podobnym charakterze, 
2) 	 odpowiedzialnosc, 
3) 	 samodzielnosc i kreatywnosc, 
4) 	 umiejf;tnosc planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku, 
5) 	 zdolnosc skutecznego komunikowania si~, 
6) 	 zdolnosc analitycznego myslenia, 
7) 	 odpornosc na stres. 



II. ZAKRES ZADAN NA STANOWlSKU 

URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W EWIDENCJI PODATKOW 


1. 	 Prowadzenie obslugi ksi~gowej podatkow lokalnych. 
2. 	 Sporz'ldzanie dziennikow obrotOw podatk6w. 
3. 	 Uzgadnianie wplywow oraz przypisow i odpis6w podatkow lokalnych. 
4. 	 Wydawanie konto kwitariuszy soltysom. 
5. 	 Windykacja zaJeglosci podatkowycb i prowadzenie post~powan administracyjnych 

oraz kierowanie spraw na drog~ post'rpowania egzekucY.inego. 
6. 	 Rozliczanie soltysow z zainkasowanych kwot poboru podatkow lokalnych. 
7. 	 Naliczanie prowizji soltysom za pob6r podatkow lokalnych. 
8. 	 Wydawanie zaswiadczen 0 nie zaleganiu w podatkacb. 
9. 	 Sporz'ldzanie analiz i sprawozdan z zakresu realizowanych zadan. 
10. Prowadzenie teczek zgodnie z 	rozporz'ldzeniem Prezesa Rady Ministrow 

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych instrukcj~ kancelaryjn'l. 

11. Prowadzenie rejestracji i znakowania spraw Izgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem aktl i archiwizacji akt. 

12. Ochrona tajemnicy prawnie chronionej . 
13. 	Zapewnienie wlasciwej i terminowej reaJizacji zadan. 
14. Wykonywanie innych 	prac zleconych przez Wojta Gminy i Kierownika Wydzialu 

Finansowego. 

III.WARUNKI PRACY NA STANOWISKU 
URZF;DNICZYM - PODINSPEKTORA DO SPRA W 

EWIDENCJI PODATKOW 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 

2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 

3) wynagrodzenie: stale, 

4) stopieD samodzielnosci: stanowisko w Wydziale Finansm:\'ym, 

5) miejsce pracy: 95% czasu w biurze, 5% czasu poza biurcm, 

6) rozpocz~cie wykonywania pl'acy od dnia Ilipca 2014roku. 


IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

I) list motywacyjny, 

2) Zyciorys - curriculum vitae, z prLebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

3) kopie swiadectw pracy dokumentuj'lcych wymagany stai: pracy. 

4) kopie dyplomow potwierdzaj'lcych wymagane wyksztalcenie, 

5) kopie innych dodatkowych dokumentow 0 posiadanych kwalifikacjach 


i umiej~tnosciach, 
6) kopie dokumentOw potwierdzaj'lcych obywatelstwo poiskie i ukonczenie 18 roku 

Zycia, 
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj'lcej si~ 0 zatrudnienie, 



I 

• 


8) pisemoe oSwiadczeoie 0 pelncj zdolnosci do czyooosci prawoycb, korzystaniu 
w pelni z praw publicznycb i 0 niekaraloosci za umysloe przestfPstwo scigane z 
oskarieoia publicznego lub umyslne przest~pstwo skarbowe, 

9) zgoda oa przetwananie danych osobowycb zawartycb w ofercie (wyraiam zgod~ 
na przetwarzanie moicb danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie 
z ustaw~ z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych , 

10) kaodydat, ktory zamierza skorzystae z uprawoienia, 0 ktorym mowa wart. 13a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 r. 0 pracownikach samorz~dowych je t 
zobowi~ny do zJozeoia wraz z dokumentami kopii dokumeotu 
potwierdzaj~cego niepelno prawoosc. 

Wskainik zatrudnieoia osob oiepelnosprawoych w Urz~dzie Gminy Sochocin 
w miesi~cu maju 2014 roku w rozumieniu przepisow 0 rehabilitacji zawodowej 
i spolecznej oraz zatrudnianiu 0 6b niepelnosprawoych, nie osi~gn~1 6 %. 

v. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW 

1.0ferty nalei}' skJadae w zamkni~tych kopertach: 

osobiScie w siedzibie Urzfdu Gminy Socbocio ul. Guzikarzy 9, 
w sekretariacie 

lub 
- za posrednictwem poczty oa adres: 

Urz~d Gminy Sochocio 
ul. Guzikarzy 9 
09-110 Sochocin 

w terminie do 23 czerwca 2014r. (decvduje data wplywu do Urzedu Gminy) 
z dopiskiem: nDotyczy oaboru na staoowisko urzednicze - Podinspektora do 
spraw ewidencii podatk6w" 

2.0ferty zlozone po terminie nie b¢~ rozpatrywaoe. 

3.Lista kandydat6w spelniaj~cych wymagania formalne oraz informacja 0 wynikach 
oaboru bt:dzie umieszczona na stronie ioternetowej Biuletyou Informacji Publicznej 
Urz~du Gminy Sochocin oraz oa tablicy informacyjnej w siedzibie Urz~du Gminy 
Socbocin. 

4.Dokumenty aplikacyjoe b~d~ przechowywane zgodnie z rozporz~dzeoiem Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jedoolityclt rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakre u 
dzialania archiw6w zakladowych. 

5. Kopie dokumeot6w powinny bye rrwierzytelniooe wlasnor~cznym podpisem 
z klauzul~ ,,Z3 zgodnose z oryginaJem". 

6. Osoby, spelniaj~ce wymagania formalne do drugiego etapu oaborn b~d~ zapraszane 
telefonicznie. Prosimy 0 podaoie numer6w telefonow kontaktowych. 

Sochocin, 5 czenvca 2014 

. ~ owslw 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

S ol-IO.Z. 201~ 
I. DANE PODSTA WOWE 

1. Nazwa stanowiska pracy 

Podinspektor do spraw ewidcncji podatk6w 

2. Miejsce w strukturze organizacyjnej: 

Wydzial Finansowy 

3. Podleglosc sluibowa 

Kierownik Wydzialu Finansowego 

4. Warunki pracy 

1) rodzaj pracy: praca umyslowa, 
2) czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 
3) wynagrodzenie: stale, 
4) stopieit odpowiedzialnosci : stanowisko w Wydziale Finansowym, 
5) miejsce pracy: 95% czasu w biurze, 5% czasu poza biurcm 

II. CEL STANOWISKA PRACY 

1. Realizac,ia zadait gminy z zakresu : 
1) podatk6w i oplat lokalnycb 

III. WYMAGANIA KWALIFlKACYJNE 

I 

1. Wyksztaicenie 

1) wyzsze I lub II stopnia, 
2) mile widziane: wyzsze luh podyplomowe z zakresu: administracji, ekonomii, 

racbunkowosci, finans6w publiczoych 

2. Wymagania niezb~dne 

1) zoajomosc przepis6w prawa z zakresu wykonywanycb obowi~zk6w, 
2) umiej~tnosc obslugi spr.l~tu biurowego oraz komputera, 
3) umie,i~tnosc obslugi pakietu biurowego (Microsoft Office) 

3. Wymagania dodatkowe 

1) odpowiedzialnosc, 
2) samodzielDosc i kreatywnosc, 
3) umiej~tnosc planowania i orgaoizacji pracy oa zajrnowanym stanowisku, 
4) zdolnosc skutecznego komunikowania si'r, 

I 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

5) zdolnosc anaHtycznego my§leoia, 
6) odporoosc oa stres. 

4. Doswiadczeoie zawodowe 

1) preferowane doswiadczenie oa staoowisku 0 podoboym charakterze 

IV. ZAKRES OBOWlr\ZKOW 

1. Prowadzenie obslugi ksi~gowej podatk6w lokaJnych. 
2. Sporz"ldzanie dziennik6w obrot6w podatkow. 
3. Uzgadnianje wplyw6w oraz przypis6w i odpis6w podatk6w lokalnych. 
4. Wydawanie kooto kwitariuszy soltysom. 
5. Windykacja zaleglosci podatkowych i prowadzenie post~powari 

admini tracyjnych oraz kierowanie spraw oa drog~ post~powania egzekucyjoego. 
6. RozHczanie soltys6w z zainkasowanych kwot poboru podatk6w lokalnych. 
7. Naliczanie prowizji sottysom za pobor podatk6w lokaloych. 
8. Wydawanie zaswiadczeo 0 nie zalegaoiu w podatkach. 
9. Spon~dzanie analiz i sprawozdao z zakresu realizowanych zadan. 
10. Prowadzenie teczekzgodnie z rozporz"ldzeniem Prezesa Rady Ministr6w 

z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
dzialania archiw6w zakJadowych mstrukcj"l kancclaryjrut. 

11. Prowadzcnie rejcstracji i znakowanja spraw Izgodoie z jednoHtym rzeczowym 
wykazem aktl i archiwizacji akt. 

12. Ochrona tajemnicy prawnie chronionej. 
13. Zapewnienic wlasciwej i terminowej realizacji zadao. 
14. Wykonywanie innych prac zlecooych przez W6jta Gminy i Kierownika 

Wydzialu Fioansowego. 

V. OBOWL\ZKOWE KRYTERIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA 

1) umiej~tnosc stosowania przepis6w prawoych, 
2) sllmienoosc, 
3) sprawoosc, 
4) bezstronnosc, 
5) stale podnoszeoie llmiej~tnosci i kwalifikacji, 
6) postawa etyczoa, 
7) wywi~aoie si~ Z obowi"lZk6w wynikaj"lcych z zakresu czynoosci. 

VI. SCIEZKA A W ANSU ZAWODOWEGO 

1) inspektor, 
2) gl6woy specjalista 



Urzqd Gminy Sochocin 

Opis stanowiska pracy 

vn. WSPOLPRACA Z 1NNYMI PODMIOTAMI 

1) Wydzialy i samodzielne stanowiska pracy 

Zapoznalem (am) si~ opisem stanowiskaKieruj~cy komork~ organizacyjn~ 
pracy- osoba zatrudniona na opisanymosoba zatwierdzaj~ca opis stanowiska 

pracy stanowisku pracy. 
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