
WÓJT GMINY BOBOWA 

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 
 Inspektor ds. wynagrodzeń i płac oraz rozliczeń gospodarki środkami rzeczowymi 

w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wynagrodzeń i płac oraz rozliczeń 

gospodarki środkami rzeczowymi, 

c) nieposzlakowana opinia 

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

e) nie karalny/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie moŜe toczyć się przeciwko 

kandydatowi postępowanie karne, 

f) wykształcenie wyŜsze o profilu ekonomicznym, 

g) minimum trzy lata doświadczenia zawodowego  przy wykonywaniu podobnych czynności. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a)  Znajomość regulacji prawnych z zakresu:  

• Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy w zakresie wynagrodzeń  

• Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

• Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

• Ustawy o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa 

• Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

• Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy, 

• Ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług oraz kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b)   Biegła obsługa komputera (pakiet Office), maszyny do pisania oraz obsługa programu "Płatnik", płace, 

c) Umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywność, 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

(1) Sporządzanie i rozliczanie dokumentacji płacowej pracowników UG i OPS. 

(2) Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich i innych. 

(3) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

(4) Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku VAT. 

(5) Odpisywanie rachunków i faktur oraz sporządzanie przelewów zapłaty. 

(6) Prowadzenie ksiąg środków trwałych i wyposaŜenia, wartości niematerialnych i prawnych. 

(7) Nadawanie numerów ewidencyjnych na środkach trwałych i pozostałym wyposaŜeniu. 

(8) Sporządzenie rocznych tabel umorzeniowych. 

(9) Rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposaŜenia. 

(10) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wydatkowych pod względem formalno – rachunkowym.  



 4. Wymagane dokumenty: 

a) Ŝyciorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) 

d) kwestionariusz osobowy 

e) zaświadczenie o niekaralności 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na 

adres: ug@bobowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres 

Urzędu  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  d/s  wynagrodzeń i płac oraz rozliczeń 

gospodarki środkami rzeczowymi w terminie do dnia 20 sierpnia 2007 r.  (nie mniej niŜ 14 dni od dnia 

opublikowania w BIP). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

/www.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz 
ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi 
zmianami)”. 

 

Bobowa, dnia 1 sierpnia 2007 r. 

 

 

        Wójt 

       Wacław Ligęza 


