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ZARZĄDZENIE NR 1 7312019

wÓrrł GMINy złpoLlcu
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zapo|ice

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

(t. j. Dz.IJ. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz.IJ. z 2019 t. poz.l309), w związku z art. 13 ustawy

z dnia 2 1 listopad a 2008 r. o pracownikach samorządovvych (t. j. Dz. U . z 2019 r. poz. 1282) oraz

na podstawie § 2 zńącznika do Zaruądzenia Nr 13212012 Wójta Gminy Zapolicę z dniaLT marca

2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu nńoru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

Gminy Zapolice, zarządzam. co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac i sprawo-

zdawczości w Urzędzie Gminy Zapolice.

§ 2. Zaktes wYkonywanychzadń, wymagania kwalifikacyjne na stanowisku orazwykaz

dokumentów aplikacyjnych zawiera ogłoszenie o naborze stanowiąc e załączniknr 1 do zarządze-

nia.

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

określone w § 1, w składzie:

1 ) Janusz Parada - przewodn iczącykomisji;

2) Michał Witkowski - członek komisji;

3) Monika Wołynkiewicz- członek komisji.

§ 4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 5.Z przebiegu naboru komisja sporządzi protokół. .

§ 6. Komisj a działa do zakonczenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącęmu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w 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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Zalącznik nr l

do zarządzenia nr 1 73 2019

Wójta Gminy Zapolice

z dn. 22 sierpnia 2019 r.

wóit Gminv zapolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od dn. 16 września 2019 r.):

podinspektor ds. płac i sprawozdawczości

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

2. Określenie stanowiska: podinspęktor ds. płac i sprawozdawczości.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1 ) wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zasttzeżeniem aft. l1 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. s. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

b) pełna zdolność do czynności prawnychoraz korzystanie zpeŁni praw publicznych,

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

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) znajomość języka polskiego,

f) wykształcenie:

- średnie (preferowane ekonomiczne), lub

- wyższe I stopnia lub przewyższające (preferowane ekonomiczne, zarządzanie i marketing,

rachunkowość i finanse, admini stracyj ne albo prawn icze),

g) minimum trzyletni staż pracy (dotyczy osób z wykształceniem średnim),

h) znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- prawa ubezpieczeń społecznych,

- świadczeń pienięznych z ubezpieczenta społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- ogólnej rachunkowości budżetowej,

- naliczania i wypłacania wynagrodzeń w sferze budżetowej (w tyn m. in. ustawa o pracowni-

kach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samo rządo-

wych, ustawa o dodatkow)Ąn wynagrodzeniu roczn),łn dla pracowników jednostek sfery

budzetowej, Karta Nauczyciela),

- pracowników samorządowl,ch,

- samorządu gninnego,

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danyn stanowisku;
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2) wymagania dodatkowe (pożądane):

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

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

c) biegła znajomość obsługi komputera,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) kreatyrłmość w dzińańu i chęć do dalszego dokształcania,

e) prawo j-dy.
4. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku:

1) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzania list

płac dla pracowników Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Public znęEo Przedszkola

w Zapolicach;

2) prawidłowe sporządzanie 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) sporządzanię zęstańeń wypłaconych wynagrodzeń będących podstawą do sporządzęnia

Polecenia Księ gowania lPW ;

4) elektroniczne przekazywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników i potrą-

ceńzpłac;

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

podatek dochodowy od osób ftzycznych;

6) sporządzanie tocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób frzycznych PIT 4R;

7) sporządzanie rocznych tozliczeń podatkolvych dla pracowników /PIT- l 1 , PIT-40,PIT R/;

8) sporządzanieiterminowe przekazywanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS

w systemie ,,PŁATNIK" /druki RCA, RSA, RZA, DRA/;

9) sporząd zanie rccznej informacj i o danych do ustalenia składki na ubezpie częnię wypadkowe

/druk IWA/;

1 0) sporządzanie i przekazywanie pracownikom wydrŃów RMUA;

11) sporządzanie ,,Zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lRp-7l;'

12) sporządzańę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-

gólnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonychprzezGminę Zapolice;

13) sporządzanie list wypłat dla przewodniczącego rady gminy, radnych gminnych oraz sohy-

sów;



14) przygotowywanie dokumentacji związanej z wypłatą należności doĘczących umów

cywilnoprawnych;

15) opracow}wanie materiałów do projektu budZetu w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od

wynagrodzeń, diet radnych oraz soĘsów;

1 6) sporzą dzanie sprawozdań fi nansowych do GUS-u z zalłesu wynagrodzeń;

17) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach zatrudnienia pracowników na robotach

publicznych i pracach społecznie użyleczny ch1'

18) prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Poźyczkowej przy urzędzie

gl,niny.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących w).magane wykształcenie ;

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

pliku);

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzającychstażpracy;

5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europej-

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

przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Folskiej (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzy-

staniu z pełni praw publi czny ch;

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

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

stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
,

9) oświadczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowis-

ku pracy;

10) kserokopia dokumenfu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, który zamierza

skorzystaĆ z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia2l listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (t. j.Dz.U. z2019 t. poz.1282);

11) w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego należy dołączyć ksero-

kopię dokumentu potwierdzaj ącego znaj omość języka polskiego :

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

na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję

Po świadcz ania Znaj omości Języka Potskie go j ako Obce go,

b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
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c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

d) Świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane

przęz Ministra Sprawiedliwości ;

12) w Przypadku przedstawieniaprzez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołą-

czyĆ ichtŁunaczęnie na język polski dokonane bezpośrednio przezkandydata, biuro tłuma-

czeń lub tłumacza przysięgłe go.

6. Do dokumentacjinależy dołączyó klauzulę o treści: ,,Wyrńarn zgodę naprzetwarzanie moich

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z aft. 6 ust. 1 lit. akozporządzeniaparla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

PrzePłYwu takich danych oraz uchylenia dyrektyv,ry 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych)".

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów: do 6 września 2019 r., do godz. 1530;

2) miejsce składania dokumentów:IJrządGminy Zapolice,ul. Plac Strażacki 5,98-161 Zapolice

- sekretariat;

3) dokumenĘ należy złożyć osobiście lub zapośrednictwem operatora pocztowe8o, w zamknię-

tej kopercie, z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora ds. płac i sprawozdawczości

w Urzędzie Gminy Zapolice" .

8. O dotrz5rmaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zapolice. oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywarte i zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora

pocztowego.

9. Dodatkowe informacje:

1) wyniki naboru zostanąogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice otazna
tablicy ogłoszeń w siedzibie lJrzędu Gminy Zapolice;

2) z przeprowadzonego naboru zostanie spotządzony protokół;

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

czasu pracy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończęnia naboru.

10. WskaŹnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2019 r., w rozumieniu

PrzePisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudńaniu osób niepełnospraw-

nych, nie przekracza 6Yo.

11. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Urząd,Gminy Zapolice,ul. Plac Strażacki 5, 98-16l 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,

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

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

utządzeń techni cznych i narzę dzi informaty czny ch;

4)pracabiurowa w siedzibie urzędu gminy;

5) w urzędzie gminy funkcjonuj e zakŁadov,ry fundusz świadczeń socjalnych;

6) budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzona zostanie

wiedzakand}data, m. in. z zakręsu:

- prawa lbezpieczeń społecznych,

- świadczeń pienięznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

- ogólnej rachuŃowości budzetowej,

- naliczania i wypłacania wynagrodzeńw sferze budZetowej (w tym m. in. ustawa o pracow-

nikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorzą-

dowych, ustawa o dodatkow).m wynagrodzęniu rocznym dla pracowników jednostek sfery

budżetowej, Karta Nauczyciela),

- pracowników samorządowych,

- samorządu gminnego.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne skontaktujemy się telefonicznie.

Planowany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych - 12 września 2019 r.

wÓ.rT

;##l"Ń;;
ó



Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zńązku z przetwarzaniem danych

osobowYch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE informuje się, że:

1 . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą w Zapo-
licach, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice.

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

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzarte będą w celu:

1) PrzeProwadzęnia i udokumentowania otwartego i konkurencyjnego nńoru na wolne stano-

wisko urzędnicze" na które zgłosiłalzgłosił pani/pan swoją ofertę;

2) Przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowipków archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przefrłarzania danych osobowych są: art. 221 kodeksu pracy, art. 7 ustawy
o Pracownikach samorządowych oraz art.33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym,

w związka z przepisarri:

1) ustawy z dnia26 czerwca t974 r. - Kodeks pracyi

2) ustawy z dnia 2l listopada2008 r. o pracownikach samorządowych,

a w PrzSryadku doPrecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw
obowiązków pracodawcy - równieżw związkuzprzepisami tych aktów.

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

kandYdat Podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzartia będzie zgodakandydata na

Przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzeniaiudokumentowania otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędńcze.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

1) organY uPrawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. orga-
ny kontroli);

2) dostawcy systemów informatycznychi usług IT;

3) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy;

4) wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publiczne_

go w celu Ponownego wykorzystania vłyŁącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek
udzielęnia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa;

5) uŻYtkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca
zamięszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia.



6. PanilPana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-

wej.

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

wykazie akt organów gminy i zńązków międzygminnych orazwzędów obsługujących te organy

i związki", stanowiącym zńącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelarfnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie orgarizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

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

rozstrzygnięciu za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądaniadostępu do swoich danych osobowych, sporządzartia ich

kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

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

Danych Osobowych) zajmtfiącego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż prze-

twarzanie danych narusza przepisy ogólnego rczporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 20I 6 r.

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości

przeprowadzęnianaboru, a następnie nawiązania stosuŃu pracy lub nieskorzystaniem zprzysłu-

gujących uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
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