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S.2IO.3.2015 
OGl.OSZENIE 
o NABORZE 

NA WOLNE STANOWISKO URZ~DNICZE 

Podinspektor do spraw wymiaru podatk6w 
w Urz~dzie Gminy Sochocin 

Urz'!d Gminy Sochocin, 09-1 10 Sochocin, u I. Guzikarzy 9 

jednostki 
Wolne 

Nazwa I adres 

Podinspektor do spraw wymiaru podatk6w 

stanowisko 
pracy 
Komorka Wydzial finans6w i budtetu 

Organizacyj na 
Data ogloszenia 5 pazdziemika20 15 

naboru 
Tennin 19 paZdziemika 2015 

skladania 
dokumentow 

Oferty naleZy skladac w zamkniytych kopertach : 

-osobiscie w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, w sekretariacie 


Miejsce 
skladania 

lub
dokumentow za posrednictwem poczty na adres: UrZ'!d Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 

w terminie do 19 l2azdziemika 20 15r.Cdecvduie data WDNWU do Urzedu Gminv) 
z dOJ)iskiem DQ~czy naboru na stanowisko urzednicze - Podinspektora do SDraw wymiaru 

lPodatk6w" 

I etat Ilose eta tow 
Pelen wymiar czasu pracy Wymiar czasu 

gracy 

http:www.sochocin.pl
mailto:gmina@sochocin.pl


Wymagania 
ZWl¥ane ze 
stanowiskiem 

Wymagania niezb~dne: 

I )obywatelstwo polskie, ( 0 stanowisko mogl} ubiegac siy osoby nie posiadajl}cy obywatelstwa 
polskiego zgodnie z a art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorZl}dowych) 

2) perna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z pelni praw publicznych, 

3)niekaralnosc za umyslne przestypstwo scil}gane z oskartenia publicznego lub umyslne 
przestypstwo skarbowe, 

4)odpowiednie kwalifikacje: wyksztakenie wyzsze lub II stopnhjnile widziane z zakresu 
administracji lub prawa podatkowego umozliwiajl}ce wykonywanie zadan na stanowisku, 
stosownie do opisu stanowiska, 

5)staz pracy: minimum 3 lata 

6)znajomosc przepis6w prawa z zakresu wykonywanych obowil}zk6w (w szczeg6lnosci 
znajomosc ustaw: 0 samorZl}dzie gminnym, 0 finansach publicznych, 0 podatkach i oplatach 
lokalnych, 0 podatku rolnym, 0 podatku lesnym, ordynacja podatkowa) 

7)umiejytnosc obsrugi sprzytu biurowego oraz komputera, 

8)umiejytnosc obsrugi pakietu biurowego (Microsoft Office, Exel). 

Wymagania dodatkowe 
2)sumiennosc, odpowiedzialnosc, dokladnosc, komunikatywnosc, dyskretnosc, odpomosc na stres 



Zakres zadan na 
stanowisku 

Infonnacja 
o warunkach 
pracy na 
stanowisku 

I )opracowanie projekt6w uchwal w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatk6w i oplat, 


2)planowanie naleznosci budzetowych z tytulu podatk6w, 


3)zbieranie, przygotowywanie inforrnacji i material6w niezbydnych do wymiaru podatk6w, 


4)biez1!ce wprowadzanie zmian i nowych podatnik6w w poszczeg61nych podatkach, 


5)wymiar podatk6w od os6b prawnych, wystawianie decyzji wymiarowych dla os6b fizycznych 


oraz decyzji w zakresie stosowania ulg podatkowych, 


6)prowadzenie ewidencji podatnik6w, rejestr6w wymiarowych oraz przypis6w i odpis6w, 


7)prowadzenie czynnosci kontrolnych w zakresie rzetelnosci zglaszania przedmiot6w 


opodatkowania, 


8)wydawanie zaswiadczen 0 stanie maj1!tkowym i dochodowosci, 


9)rozpatrywanie podan kierowanych do W6jta w sprawie ulg, zwolnien, rozlozenia na raty, 


umorzen podatk6w, 


I O)wykonywanie zadan zwi1!zanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiybiorc6w, 


I I )sporz1!dzanie sprawozdan 0 udzielonej pomocy publicznej w zakresie u\g i zwolnien 


podatkowych oraz sporz1!dzanie sprawozdan zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej, 


12)reaJizacja ustaw: 0 ochronie danych osobowych , 0 dostypie do informacji publicznej 

i 0 dostypie do inforrnacji niejawnych, 

13)prowadzenie teczek zgodnie z rozporz1!dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 

20 II roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych , 


14)przygotowanie material6w niezbydnych do podejmowania uchwal, wydawania zarZ1!dzen, 


decyzji, postanowien i innych akt6w z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania 


czynnosci prawnych przez organy Gminy, 


15)zapewnienie wlasciwej i terrninowej realizacji zadan, 


16)wykonywanie innych prac zleconych przez W6jta Gminy i Kierownika Wydzialu Finans6w i 


Budzetu. 


l)rodzaj pracy: praca umyslowa w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin, 


2)czas pracy: limitowany, stale godziny pracy, 


3)wynagrodzenie: stale, 


4)stopien samodzielnosci : stanowisko w Wydziale finans6w i budzetu, 


5)miejsce pracy: IOO% czasu w biurze, 


6)rozpoczycie wykonywania pracy od dnia I listopada 2015 roku 




• 


Dodatkowe 
infonnacje 

Wymagane 
dokumenty 

Wskainik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Urzydzie Gminy Sochocin w miesiqcu 

wrzesniu 2015 roku w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 

zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych, wynosil ponad 6%, 

Osoby niepelnosprawne, wraz dokumentami aplikacyjnymi skladajq kopiy dokumentu 

potwierdzajqcego niepelnosprawnose. 

1)list motywacyjny, 


2)Zyciorys - curriculum vitae (CV), z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 


3)kopie swiadectw pracy, 


4)kopie dyplom6w potwierdzajqcych wymagane wyksztalcenie, 


5)kopie innych dokument6w potwierdzajqcych doswiadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje, 


6)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej siy 0 zatrudnienie, 


7)pisemne oswiadczenie 0 pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu w pelni z praw 

publicznych i 0 niekaralnosci za umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 
umyslne przestypstwo skarbowe, 


8)pisemne oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie, 


9)kandydat, kt6ry zamierza skorzystac z uprawnienia, 0 kt6rym mowa wart. 13a ust.2 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorZ<)dowych jest zobowiqzany do zlozenia wraz 

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajqcego niepelnosprawnosc. 

Wszystkie oswiadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy po winny bye 
wlasnorycznie podpisane, Kopie dokument6w powinny bye uwierzytelnione wlasnorycznym 
podpisem z klauzulq "za zgodnose z oryginalem" oraz z datq 

Nie podpisanie dokument6w powoduje nieuzyskanie pozytywnej oceny formaJnej . 

Dokumenty musZ<) bye sporzqdzone w jyzyku polskim, a dokumenty wydane w jyZYku 
obcym flowinny bye flrzetrumaczone prze z trumacza przysiyglego 



• 


Uwagi I) oferty zlozone po tenninie okreslonym w ogloszeniu nie byd(J rozpatrywane, 

2) kandydaci spelniaj(Jcy wymagania fonnalne do drugiego etapu naboru byd(J zapraszane 
telefonicznie. Prosimy 0 podanie numer6w telefon6w kontaktowych, 

3) kandydaci, kt6rych dokumenty nie spemiaj(J wymagan fonnalnych, nie byd(J powiadamiani 0 

dalszym toku naboru, 

4) lista kandydat6w spemiaj(Jcych wymagania formalne oraz infonnacja 0 wynikach naboru bydzie 
umieszczona na stronie internetowej biuletynu infonnacji publicznej Urzydu Gminy Sochocin 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzydu Gminy Sochocin. 

5) dokumenty kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w wyniku naboru zostan(J dol(Jczone do akt 
osobowych w momencie zatrudnienia, 

6)dokumenty ofert odrzuconych byd(J przechowywane zgodnie z instrukcj(J kancelaryjn(J. 

7)w przypadku uniewaznienia naboru, zlozone dokumenty kandydat6w byd(J wydawane ich 
nadawcom. 

r1 10 ZO ( 

Podpis: 

w9f!/;Sprawdzil 

pod wzglydem 


formalno-prawym 


Sporzlldzii: 

Andrze.,/ i ol atowski 
Data 


