
ZARZĄDZENIE  Nr  39 /2016 

WÓJTA GMINY OPORÓW 

z  dnia14 czerwca 2016 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-  referent ds. wymiaru 

podatków i opłat  w Urzędzie Gminy Oporów  

  

 

 Na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202  z późn. zm.)  z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

 

§ 1.    Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent   ds. wymiaru 

podatków i opłat  w Urzędzie Gminy Oporów.  

 

§ 2.    Wymagania kandydatów oraz warunki konkursu określone zostały w 

ogłoszeniu, stanowiącym załączniku  do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3.    W celu przeprowadzenia naboru powołuję  Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

 

1. Leitgeber Magdalena  - Przewodnicząca  

2. Liberadzka Jolanta Zuzanna - Członek 

3. Lewandowska Marzanna  - Członek 

4. Fuss Grażyna   - Członek 

 

§ 4.    Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu 

Gminy Oporów.  

   

 

Wójt Gminy 

   /-/ Robert Pawlikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 



                                                                                                                       Załącznik do  

                                                                                                                       Zarządzenia Nr 39/2016  

                                                                                                                       Wójta Gminy Oporów  

                                                                                                                        z dnia 14 czerwca 2016 r. 

                                             

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Wójt Gminy Oporów 

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze  

–referent ds. wymiaru podatków i opłat   
 

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Oporów, 99-322 Oporów, Oporów 25   

 

2. Określenie stanowiska: referent ds. wymiaru podatków i opłat   

3.    Wymagania  kwalifikacyjne : 

1)     Wymagania niezbędne: 

a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych, 

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

d)  wykształcenie  wyższe  

e)  staż pracy: minimum 2 lata  

f)  nieposzlakowana opinia 

g)  znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem 

pracy, w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach 

samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Ordynacja Podatkowa, ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku akcyzowym, kodeksu postępowania 

administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, 

h) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office - Word, Excel, poczta 

elektroniczna, Internet) 

2)     Wymagania dodatkowe :     

a)  doświadczenie w korzystaniu z programu podatki oraz księgowość zobowiązań U.I. INFO  

 SYSTEM 

b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą 

c) umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, samodzielnego pozyskiwania 

informacji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków, 

d) wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami. 

 

 

 



4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : 

1) dokonywanie wymiaru podatków lokalnych, w tym rolnego, leśnego,  od nieruchomości,  

    od  środków transportowych oraz opłat lokalnych, w tym za wodę; 

2) wystawianie i wysyłanie nakazów płatniczych na zobowiązania podatkowe;  

3)  prowadzenie bazy danych podatników; 

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeniem terminu płatności  

     i rozkładania na raty;  

5) księgowanie wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis;  

7) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników zawartego  

    w cenie oleju napędowego;. 

8) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych;  

9) sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień z zakresu prowadzonych spraw; 

10) przygotowanie corocznej archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku pracy; 

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy, 

12) zastępowanie  inspektora ds. księgowości podatkowej i opłat oraz  inspektora ds.  

      księgowości podatkowej, opłat i obsługi  kasowej w razie ich  nieobecności 

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku pracy: 

 

1)  praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy  

     Oporów, konieczność przemieszczania się pracownika   po schodach na I piętro 

2) praca przy komputerze w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin dziennie, 

3) wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie  

     wzroku, presja czasu. 

4) liczne kontakty wewnętrzne w ramach urzędu oraz zewnętrzne 

5) oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym  

6) bariery architektoniczne: budynek  wewnątrz nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją  

     ruchu - brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób   niepełnosprawnych 

7) pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

8)  możliwa praca poza siedzibą Urzędu, wyjazdy wg potrzeb, w tym  na szkolenia, kontrole. 

 

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

7. Oferta kandydata musi zawierać: 

 

1)  CV wraz z listem motywacyjnym 

2)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *, 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne 

dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność 

z oryginałem)  

4) kserokopie  świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy 

zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem), 

 



5)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa  państwa Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom 

przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej 

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne, 

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – 

referenta ds. wymiaru podatków i opłat   

9) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1182 z późn. zm.)  

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty 

do wglądu. 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. 2014, poz.1202) jest 

zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność. 

        * druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru 

lub pobrać ze strony internetowej: www. bip.oporow.pl , zakładka: Ogłoszenia 

o naborze na wolne stanowiska pracy 

 

8. Przebieg postępowania w sprawie naboru  

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata 

 i złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem 

do korespondencji z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków 

i opłat” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów (pok. Nr 9) lub przesłane na adres 

Urzędu Gminy Oporów, 99-322 Oporów,  Oporów 25, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

27 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu). 

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane.  

 

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy 

z kandydatami. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana 

przez Wójta Gminy Oporów w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach 

samorządowych. Kandydat  spełniający  wymogi formalne zostanie poinformowany 

telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w podanym terminie traktowane będzie jako 

odstąpienie od ubiegania się o stanowisko. 

 

9. Dodatkowe  informacje 

1) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Oporów (www. bip.oporow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze. 

2) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru 

nie podlegają zwrotowi. 



Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, 

zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu 

z przeprowadzonego naboru.  

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane przez zainteresowane osoby 

w ciągu 3 miesiąca po zakończeniu naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną 

komisyjnie zniszczone. 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


