
WÓJT GMINY MURÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W URZĘDZIE GMINY W MUROWIE

„Stanowisko do spraw księgowości podatkowej”

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Murowie
ul.Dworcowa 2 46-030 Murów

2. Określenie stanowiska:
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
a) wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie średnie, preferowane ekonomiczne 
3) staż  pracy  –  min.  3  lata,  w  tym  co  najmniej  1  rok  doświadczenia  

w księgowości
4) pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw 

publicznych
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b) wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych,
2) samodzielność i kreatywność,
3) dyspozycyjność
4) umiejętność pracy w zespole,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie  księgowości  podatkowej  z  zakresu  podatków  i  opłat  od  osób 

fizycznych i prawnych, w tym:
 bieżące  księgowanie  wpłat  oraz  miesięczne  uzgadnianie  wpływów  

z księgowością budżetową
 miesięczne uzgadnianie przypisów i odpisów z rejestrami,
 rozliczanie  sołtysów  i  inkasentów  z  zainkasowanych  podatków  i  opłat 

lokalnych i sporządzanie wypłat dla inkasentów,
 prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

2) prowadzenie księgowości analitycznej  czynszów mienia komunalnego i zasobów 
mieszkaniowych:
 bieżące  księgowanie  wpłat  oraz  miesięczne  uzgadnianie  wpływów  

z księgowością budżetową,
 miesięczne uzgadnianie przypisów i odpisów z rejestrami,
 bieżące prowadzenie windykacji zaległych czynszów,

3) sporządzanie sprawozdań 
4) wydawanie  zaświadczeń  o  nie  zaleganiu  w  podatkach  lub  stwierdzające  stan 

zaległości podatkowej,
5) odprowadzanie udziałów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej,



6) zastępstwo  na  stanowisku  do  spraw  wymiaru  podatków  i  opłat  w  czasie 
nieobecności pracownika,

7) wykonywanie  innych  poleceń  przełożonych  związanych  z  wykonywaniem 
obowiązków należących do Referatu Finansowego.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze 
strony www.bip.murow.pl),

6) oświadczenie  kandydata  stwierdzające,  że  posiada  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych i  korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie  kandydata,  że  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.  Osoba,  której  zostanie  przedstawiona  propozycja  zatrudnienia 
zobowiązana będzie do dostarczenia przed podpisaniem umowy o pracy Informację 
z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,  wskaźnik zatrudnienia 
osób  niepełnosprawnych  w  urzędzie,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 praca wykonywana w budynku Urzędu Gminy na wysokim parterze,  do którego 

prowadzą schody zewnętrzne,
 praca wykonywana w pełnym wymiarze  czasu pracy,  z wykorzystaniem sprzętu 

komputerowego i biurowego,
 praca ma charakter biurowy, 
 bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd 

i  windę  umożliwiającą  wjazd  do  budynku  i  przemieszczanie  się  na  wózku 
inwalidzkim.

8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane  dokumenty  należy  składać  w Sekretariacie  Urzędu Gminy w Murowie 
ul.Dworcowa 2 pok. 11 w zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Dotyczy  naboru na  
stanowisko do spraw księgowości podatkowej” lub przesłać na adres: Urząd Gminy 
w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów w terminie do dnia 20.10.2017r. do 
godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).



Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  
1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r  poz. 922).

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną 
powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja  o wyniku  naboru będzie  umieszczona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod 
adresem www.bip.murow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Murów.

Murów, dnia 10.10.2017r.

http://www.bip.murow.pl/

