
Zapolice, dn" 19 września żaI7 r,

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

wóit Gminv zanolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. plac i sprawozdawczości

i. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice.

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. płac i sprawozdawczości w referacie finansowym.

3. Określęnie wymagań zwtązanych ze stanowiskiem:

1 ) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

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

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżęnia publiczne-

go lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyzsze i stopnia lub przewyższające wyłącznie z nizej wymienionego zakresu:

o ekonomia,

o zarządzanie i marketing,

. rachunkowość i finanse,

o administracja,

o prawo,

f) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- prawa ubezpieczeń społecznych,

- świadczeń pieniężnych zubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- ogolnej rachunkowości budżetowej,

- naliczania i wypłacania wynagrodzeń w sferze budZetowej (w tym m. in. ustawa o pracownikach

samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej, Karla

Nauczyciela),

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienię na danym stanowisku;

2) v,rymagania dodatkowę :

a) mile widziany staz pracy na stanowisku ds. płac,

b) mile wiclziane doświadczenie w obsłudze programów: PŁATNIK, SIGID,

c) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,
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d) kreatywnośó w działaniu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jazdy.

4. Zaktes zadań wykonywanych na stanowisku:

1) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzania list płac dla

pracowników Urzędu Gminy Zapolice, Szkoły Podstawowej im. 4" Pułku Piechoty Legionów

w Zapoltcach i Publicznego Przedszkolaw Zapolicach;

2) prawidłowe sporządzanię w systemie komputerowym SIGID:

a) list płac, list zasiłkowych ZUS według podziałek klasyfikacji budżetowej,

b) zestawień list płac,

c) kart wynagrodzeń,

d) kart zasiłkowych;

3) sporządzantę zęstawień wypłaconych wynagrodzeń będących podstawą do sporządzenta Polecenia

Księgowania lPW

4) elektroniczne przekazywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników i potrąceń zpłac;

5) naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek

dochodowy od osób ftzycznych;

6) sporządzanie rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób ftzycznych PIT 4R;

7) sporządzante rocznych roz|iczeń podatkov\ych dla pracowników /PIT- 1 1, PIT- 40, PIT fu;

8) sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS w syste-

mie,,PŁATNIK" /druki RCA, RSA, RZA, DRAI;

9) sporządzanię rocznej informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe /druk

IWA/;

1 0) sporząd zanię i pr zekazywani e pracownikom wydruków RMUA ;

11) sporządzanie ,,Zaświadczęń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lRp-7l";

12) sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zapolice;

13) sporządzanle list wypłat dla przewodniczącego rady gminy, radnych gminnych oraz sołtysów;

14) przygotowywanie dokumentacji związanej z wypłatą należności dotyczących umów cywilnopraw-

nych;

15) opracowywanie materiałów do projektu budzetu w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagro-

dzeń, diet radnych oraz sołtysów;

16) sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS-u z zakręsu wynagrodzeń.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz zżyciorysem (CV),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U . z 2009 r. Nr 1 15, poz. 97 7),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
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'rkserokopie 
świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzaj ące stażpracy,

/ 6; kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa

polskiego,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prarvnych otaz korzystaniu

z pełni praw publi czny ch,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczęnie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy.

6" Do dokumentacji należy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanię moich danych

osobowych zawafiych wofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą zdnia29,08.1997 r.

o ochronir: danych osobowych (t, j. Dz. U " z2016 r" poz," 922).".

7. Okręślęnie terminu i miejsca składania dokumentów:

l ) termin składania dokumentów: do 29 września 2017 r., do godz" 1500,

2) miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Zapoltce, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice -
sekretariat,

3) dokumenty nalezy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej koper-

cie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. płac i sprawozdawczości wLlrzędzie Gminy Zapolice".

8. O dotrzymaniu włv"" terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. Oferty złożone po

terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Dodatkowe informacje:

l) wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice otazna tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice,

2) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,

3) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu

pracy, nie później niżw ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru.

10" Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r,, w rozumieniu przepisów

o ręhabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6Yo.

1 1. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie  }-godzinna norma tygodniowa czasu pracy

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

- poniedziałek, od godz. 800 do godz. 1600,

- ivtorek-piątek, od godz.730 do godz. 1530;

3) praca z komputeręm ptzez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pr&c}, obsługa urządzeń

technicznych i narzędzi informat y czny ch;

4) praca biurowa w siedzibie urzędu gminy;

5) w urzędzie gminy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
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6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmowaó będzie rozmowę kwalifikacyjną, na ktorej sprawdzona zostanie wiedza

kandydata, m. in. z zakresu:

- prawa ubezpieczeń społecznych,

- świadczeń pieniężnych z ubezpieczęnia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- ogólnej rachunkowości budżetowej,

- naliczania i wypłacania wynagrodzeń w sferze budzetowej (w tym m. in. ustawa o pracownikach

samorządowych, rozpotządzenie w sprawie v,ynagradzania pracowników samorządowych, ustawa

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej, Karta

Nauczyciela).

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r" o ochronie danych osobowych (t. j.

Dz.U. z2016 r. poz.922) inforcnuje się, ze:

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Zapolice, z siedzibą w Zapoltcach,

ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

2) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko

podinspektora ds. płac i sprawozdawczości i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3) kandydaci posiadają plawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zkandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 5 października 20|7 r.
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