
WÓJT GMINY PILCHOWICE

POSZUKUJE  KANDYDATA  NA STANOWISK0 SKARBNIKA GMINY

1.       WyMAGANIA  Pol)STAWOWE /foi.malne)

Kandydatem   na   ww.    stanowisko   może   być   osoba,   która   spełnia   wymagania   określone
w  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  siepnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.
pOz. 2077) ti.:
1.     ma  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  Unii  Europęjskięj,  Konftderaęji  Szwąicarskiej

lub  państwa  członkowskiego   Europęjskiego   Porozumienia  o   Wolnym   Handlu  (EFTA)
-   strony   umowy   o   Europęjskim   Obszarze   Gospodarczym,   chyba   że   odrębne   ustawy
uzależniąją   zatrudnienie    w   jednostce    sektora   finansów   publicznych    od    posiadania
obywatelstwa polskiego ;

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.     nie  była  prawomocnie  skazana  za  przestępstwo  przeciwko  mieniu,  przeciwko  obrotowi

gospodarczemu,     przeciwko     działalności     instytuQji     państwowych     oraz     samorządu
terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.     posiada    zmajomość   języka    polskiego    w    mowie    i    piśmie    w    zakresie    koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego ;

5.     spełnia jeden z poniższych warunków:
1)   ukończyła   ekonomiczne  jednolite   studia   magisterskie,   ekonomiczne   wyższe   studia

zawodowe,  uzupełriające  ekonomiczne   studia  magisterskie  lub  ekonomiczne   studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co nąjmnięj
6-letnią praktykę w księgowości,

3)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4)   posiada    certyfikat    księgowy    uprawniający    do    usługowego    prowadzenia    ksiąg

rachunkowych     albo     świadectwo     kwalifikacyjne     uprawniąjące     do     usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6.     posiada    co     nąjmnięj     3-letnie     doświadczenie    zawodowe    w    zakresie    księgowości
w j ednostkach samorządu terytorialnego.

11.    WVMAG^NIA  DOD^TKOWE (bedace  nrzedmiotem ocenv):

1.     znąjomość  przepisów  prawnych  z  zakresu  szeroko  rozumianych  finansów  publicznych
i rachunkowości, w t)m w szczególności:
a)   ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
b)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
c)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
d)   ustawy  z  dnia  13  listopada  2003  r.  o  dochodach jednostek  samorządu  terytorialnego

(Dz. U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm.),
e)   rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  2  rnarca  2010  r.  w  sprawie  szczegółowęj

klasyfikaęji     dochodów,     wydatków,     przychodów     i     rozchodów     oraz     środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.),
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f)    rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  13  września  2017  r.  w  sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,    jednostek    budżetowych,    samorządowych    zakładów    budżetowych,
państwowych  fimduszy  celowych  oraz  państwowych jednostek  budżetowych  mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz.1911),

g)   rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  9  stycznia  2018  r.  w  sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz.109),

h)   rozporządzenia  Ministra  Finansów   z   dnia   7   grudnia  2010   r.   w   sprawie   sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz.1542),

i)    rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  4  marca  2010  r.  w  sprawie  sprawozdań
jednostek     sektora     finansów     publicznych     w     zakresie     operacji     finansowych
(Dz.U. z 2014 r. poz.1773),

znajomość przepisów prawnych z zakresu podatków i opłat lokalnych,
biegła obsługa komputera,
co najmniej  3-letnia praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym
w administracji samorządowej .

111.    PREI)YSPOZYCJE OS0B0WOŚCI0WE ORAZ  UMIEJETNOŚCI  INTERPERSONALNE:

1.     predyspozyęje do kierowania zespołem i sprawowaria fimkcji kierowniczych,
2.     zdolność analitycznego myślenia, dobra organizaęja pracy własnęj,
3.     wysoka kultura osobista i komunikatywność,
4.     zaangażowarie, zdolności organizacyjne, odpomość na stres.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1.  odręcznie napisany list motywacyjny,
2.  życiorys -curriculum vitae lub kwestionariusz osobowy,
3.  oświadczenie   o   nie   ukaraniu   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   przestępstwo   przeciwko

mieniu,  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych
oraz   samorządu   terytorialnego,   przeciwko   wiarygodności   dokumentów,   za   przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,

4.  oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych,
5.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.  kserokopie świadectw pracy,
7.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
8.  kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
UWAGA:    wymagane    dokumeny:    lisi    mofywacyjny,    szczegółowe    CV    (z    uwzględnieniem
dokładnego  przebiegu kariery zawodowej).  powinny być  opatrzone  klauzulą -  „Wyrażam  zgodę
na  przetwarzanie  moich danych  osobowych zawartych w  o`f;ercie pracy  dla porrzeb  niezbędnych
do realizacj i procesu rekru{acji„

TERMIN  I  MIEJSCE  SKLAI)ANIA  DOKUMENTÓW

Wymagane   dokumenty   należy   składać    osobiście   w    siedzibie   Urzędu   Gminy   Pilchowice
lub pocztą na adres 44-145  Pilchowice ul.  Damrota 6 z dopiskiem KANDyDAT NA STANOwisKO
SKARBNiKA GMINV PILCHOWICE w terminie do dnia 25  kwietnia 2019 r.  godz.10.00.
Aplikacje, które wplyną do urzędu po wyżej okreś]onym terminie, nie będą rozpatrywane.
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Ocena spelnienia wymagań wskazanych w ogloszeniu nastąT)i dwuetapowo:

|±!ąp=       fomalna   ocena   dokumentów   oraz   ustalenie   listy   kandydatów   dopuszczonych
do dmgiego etapu postępowania,

||j2!ąp -      merytoryczna  ocena kandydatów  na  podstawie  rozmowy  kwalifikacyjnej  lub  testu
sprawdzającego z zakresu zagadnień określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci      spełniający      wymagania      fomalne      zostaną      powiadomieni      telefonicznie
lub na wskazany adres e-mail o teminie rozmowy kwalifikacyjnej .

Po  zakończeniu  powyższej  procedury,  Wójt  może  podjąć  decyzję  o  przedstawieniu  Radzie

Gminy Pilchowice kandydata do powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Pilchowie.
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