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Wójt Gminy Świlcza 
ogłasza nabór 

 
na stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetu i Finansów 

 
Nazwa i adres jednostki: 

 - Urząd Gminy Świlcza , 36-072 Świlcza 168 
 

Określenie stanowiska: 
 - stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetu i Finansów 

 

Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
2. Obywatelstwo polskie, 
3. Dwa lata stażu pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, 
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe, 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 

 

Wymagania dodatkowe: 
1. Komunikatywność 
2. Umiejętność pracy w zespole 
3. Dyspozycyjność 
4. Dobra znajomość obsługi komputera, 
5. Ogólna znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego, oraz ustaw:  

o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego 
oraz statut gminy 

 

Zakres wykonywanych zadań 
1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych będących na 

stanie Urzędu Gminy, 
2. Dokonywanie naliczenia odpisów umorzeniowych środków trwałych i przekazywanie 

do zaksięgowania, 
3. Sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych w zakresie finansowym, 
4. Dokonywanie weryfikacji środków trwałych trudno dostępnych tj. budynków 

i budowli, 
5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, 
6. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników zgodnie 

z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym: 

 naliczanie składek, 

 sporządzanie deklaracji ZUS, 

 sporządzanie miesięcznych imiennych raportów do ZUS, 

 terminowe przekazywanie naliczonych składek do ZUS, 
7. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionych na pracach 

interwencyjnych, publicznych, na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło 
i prowadzenie kart wynagrodzeń, 
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8. Sporządzanie informacji podatkowej o osiągniętych dochodach i przekazywanie do 
podatników i Urzędów Skarbowych, 

9. Naliczanie i terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 
10. Sporządzanie przelewów i faktur, 
11. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników, 
12. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy zgodnie z przyjętymi zasadami 

prowadzenia rachunkowości, zakładowym planie kont oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o rachunkowości 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
- praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, z monitorem 

ekranowym, 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy 
 

Inne informacje: 
- w miesiącu październiku 2013 wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy Świlcza osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. List motywacyjny, 
2. Życiorys (CV ) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, 
3. Kwestionariusz osobowy, 
4. Kserokopia dowodu osobistego, 
5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje 

zawodowe, 
6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, 
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, 
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. ) nr 101, poz. 926 z późn.zm.), 

11. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w służbach finansowo-księgowych, 
12. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

 Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty – w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetu i Finansów” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013r. do godz. 15.00 w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Świlcza ( pokój 22 , II piętro ). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej 
określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza www.swilcza.i-gmina.pl oraz na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy Świlcza. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telef. /o-17/ 86-70-163 lub 86-70-152 
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