
wó.lr 6MlNy zApoL|cE
pow. zduńskowolski

woj. łodzkie

ZARZĄDZENIE NR 1 15/2019

wÓ;rł GMINy ZApoLICE
z dnia 27 maja2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zapolice

Na podstawie art, 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. tJ. z 2019 r. poz.506), w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U, z20I8 r, poz, 1260; zm;Dz.U. z20I8 r. poz.I669)

olaz na podstawie § 2 zŃącznika do ZaruądzeniaNr 13212012 Wójta Gminy Zapolice z dnia

22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolnę stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Zapolice, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości

budzetowej w Urzędzie Gminy Zapolice.

§ 2. Zakres wykonywany ch zadań, wymagania kwalifikacyjne na stanowisku oraz vłykaz

dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborze stanowiące załączniknr 1 do zarządze-

nia.

§ 3. Powołuję komisję koŃursową w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko

określone w § 1, w składzie:

1) Janusz Parada - przewodniczący komisji;

2) Michał Witkowski - członek komisji;

3) Barbara Olbińska - członek komisji.

§ 4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 5. Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokół.

. § 6. Komisja dzińa do zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 7. Wykonarie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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Załączniknr l
do zarządzenia nr I 15 /20 19

Wójta Gminy Zapo|ice

zdn.27 maja20l9r.

Wói! Gminv Zapolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od dn.26 lipca 20t9 r.)z

podinspektor ds. księgowości budżetowej

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

2. Określenie stanowiska: podinspektor ds. księgowości budzetowej.

3 . Określenie wymagań związany ch ze stanowiskiem :

1) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia21 listopada 2008 r. o pracowrikach samorządołvych (t. j, Dz. U. z 2018 t. poz. 1260

ze zm,),

b) pełna zdolnośó do czynności prawnych oruz korzystanie zpełnipraw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigarre z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomość języka polskiego,

f) wykształcenię:

- średnie (preferowane ekonomiczne), lub

- wyższe I stopnia lub przewyższĄące (preferowane ekonomiczne, zatządzanie i marketing,

rachunkowość i finanse, administracyj ne albo prawnicze),

g) minimum dwuletni stńpracy (dotyczy osób z wykształceniem średnim),

h) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- rachuŃowości,

- rachuŃowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budZetowych, samorządolvych zakładów budzetowych, państwo-

wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- finansów publicznych,

- sprawozdawczości budzetowej,



- pracowlików samorządowych,

- samorządu gminnego,

i) stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na danym stanowisku;

2) wymagania dodatkowe (pożądane):

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości,

b) mile widziany stużpracy w administracji publicznej,

c) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność w dziŃaniu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo jaziny,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków jednostki budźeto-

wej Urzędu Gminy Zapolice, zgodnie z ustawą o rachuŃowości oraz zal<ładowym planem

kont;

2) prowadzenie ewidencji zmian budżetu w.zakresie dochodów i wydatków,zgodnie z uchwała-

mi rady gminy izarządzeniami wójta gminy;

3) rzetelne sporządzanie sprawozdań budZetowych, sprawozdań w zakresie operacji finanso-

lvych oraz sprawozdań finansowych urzędu gminy w terminach i zakresie ustalonym przęz

Ministra Finansów;

4) bieżąca analiza zrealizowanych wydatków w stosuŃu do wielkości planowanych oraz

przygotowywanie zmian w budzecie ;

5 ) prowadzenie ewide ncji zaangńowania wydatków budzetowych;

6) prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy urzędzie

gminy;

7) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz comiesięcznaanalizai kontrola kont analitycznych

urzędu gminy, jako jednostki budzetowej;

8) uzgadnianie sald pozostałych nalezności z kontrńentami;

9) roczna inwentaryzacja kont rozrachunkowych, środków na rachunkach bankowych i kosztów

inwestycyjnych.

5. Wlłnagane dokumen§:

1) list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagane wykształcenie;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w odrębnym

pliku);



4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumęntów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczęnię o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa pństwa Unii Europej-

skiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);

6) oświadczenie kandydatao posiadaniu pełnej zdolności do czyrrności prawnychorazkorzysta-

niu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie toczy się wobec niego postępowanie kame;

8) oświadczenię kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o braku przeciwwskazń zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stano_

wisku pracy;

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, 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, z20I8t.poz.1260 zezm.);

11) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyc

kserokopię dokumentu p otwi erdzaj ące go znaj omo ść języka po 1 skie go :

a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczaj ący zdany egzamln z języka polskiego

na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany pIzez Pństwową Komisję

Po świadcz ania Znaj omo ści Języka Pol skie go j ako Obce go,

b) dokument potwierdzający ukończęnię studiów vłyższychprowadzonych w języku polskim,

c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłlltnacza przysięgłego wydane

przęz Ministra Sprawiedliwości ;

12) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy

dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro

tŁumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

6. Do dokumentacji naleĘ dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrużamzgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzęnia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony osób fizycznych w związkl z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych otaz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne

razporządzenie o ochronie danych)".
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7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 14 czerwca2019 r,, do godz. 1530;

2) miejsce składaniadokumentów:Urząd Gminy Zapolice,ul. Plac Strżacki 5,98-161 Zapolice

- sekretariat;

3) dokumenty należy ńożyó osobiścię lub zapośrednictwem operatora pocźowego, w zamknię-

tej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budzetowej

w Urzędzie Gminy Zapoltce" .

8. O dotrzyrnaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolic:e. Oferty

złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora

pocztowego.

9. Dodatkowe informaci e :

1) wyniki naboru zostanąogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapo|ice onazrLa

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 Wmiarze

czasu pracy, nie pózniej niż w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru.

10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2019 r., w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych, nie przekracza 60ń.

11. WaruŃi pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: IJrządGminy Zapoltce,ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice;

2) obowiązuje 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 4O-godzinna norma tygodniowa czasu

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy. Godziny pracy:

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

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

3) praca z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa

vrządzefi technicznych i narzędzi informaty czny ch;

4) pracabiurowa w siedzibie urzędu gminy;

5) w urzędzie gminy fuŃcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się nawózkach inwalidzkich,



Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie

więdzakandydata, m. in. z zakresu;

- rachuŃowości,

- rachunkowości oraz planow kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorządolrrych za\<ładów budZetowych, pństwo-

wych funduszy celowych orazpaństwowych jednostek budZetowych mających siedzibę poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- finansów publicznych,

- sprawozdawczości budzetowej,

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych -24 czerwca20,19 r.
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Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa
27 kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związku z przetwarzanięm danych

osobowych i w sprawię swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE informuje się, ze:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą

w Zapolicach, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice.

2.Danę kontaktowe inspektora ochrony danych: MałgorzataGalus, tel. (a3) 823-19-82 wew. 34,

e-mail : m. galus@zapolice.p1.

3. Pani/Pana dane osobowę przetwarzane będą w cęlu:

1) przeprowadzęnia i udokumęntowania otwartego i koŃurencyjnego naboru na wolne stano-

wisko urzędnicze, na które zgłosiłalzgłosił PanilPan swoją ofertę;

2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.

4, Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 22l kodeksu pracy, art. 7 ustawy

o Pracowllikach samorządolyych oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w związku z przepisami:

1) ustawy z dnia26 częrwca 1974 r, - Kodeks pracy;

2) ustawy z dnia21 listopad a2008 r. o pracowllikach samorządowych,

a w przypadku doprecyzowatia w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw

obowiązków pracodawcy - równieżw związkuzprzepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niz wynikające z ww. przepisów. Gdyby jednak

kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwatzartia będzie zgodakandydata na

ptzetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzęniai udokumentowania otwartego

i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

5. Kategoriami odbiorców PanilPana danych osobowych są:

1) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

(np, organy kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznychi usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielęnie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publiczne-

go w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek

udzielęnia takiej informacji przewidują właściwę przepisy prawa;



--

5) uzfikownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca

zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dowej.

7. PatlilPana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,Jednolitym rzeczowym

wykazie akt organów gminy izwiązków międzygminnych orazttrzędów obsługujących te organy

i zvtiązkl", stanowiącym zńączntk nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18

stycznia 20II r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitychrzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przy czym dokumenty karrdydatów niewybranych w naborze będą im odesłane po jego

rozstrzy gnięciu za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeże|i są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) zajmljącego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iżprze,

twarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia}7 kvłietnia20l6 r.

i0. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem mozliwoŚci

przeprowadzenia naboru, a następnie nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem zprzy-

sługujących uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
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