
Wójt Gminy Bobowa 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

referent w Referacie Finansowym 
 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta, 

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 ekonomiczne (w tym licencjat), 

g) minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku w referacie finansowym 

w jednostce  samorządu terytorialnego. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) Znajomość regulacji prawnych z zakresu:  

✗ Kodeks postępowania administracyjnego, 

✗ Ordynacja podatkowa, 

✗ Ustawa o podatku rolnym, 

✗ Ustawa o podatku leśnym, 

✗ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, 
✗ Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

✗ Ustawa o opłacie skarbowej, 
 

b) biegła obsługa komputera (pakiet Office),  obsługa programów: NPDR, NOP, K1, 

c) umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji, samodzielność 
w podejmowaniu decyzji, komunikatywność. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Prowadzenie całości spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia  12.01.1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych,  ustawy z dnia 15 .11.1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30.10.2002 r. 
o lasach  i ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.-  Ordynacja podatkowa, rozporządzenia Ministra 
Finansów  z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia 
ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 
a w szczególności: 

W zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości: 

✗ prowadzenie i aktualizacja kart gospodarstw rolnych w oparciu o ewidencje gruntów.  

✗ wprowadzanie na bieŜąco zmian stanu posiadania gruntów w gospodarstwach rolnych, 
które mają wpływ  na wysokość łącznego zobowiązania pienięŜnego na podstawie 
zawiadomień Starostwa Powiatowego. 

✗ dokonywanie wymiaru łącznego zobowiązania pienięŜnego dla osób fizycznych 
i prawnych. 



✗ prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów dla osób fizycznych i jednostek prawnych. 

✗ gromadzenie i sporządzanie dokumentacji (decyzji) w zakresie ulg, umorzeń, odroczeń 
łącznego zobowiązania pienięŜnego  dla osób fizycznych i jednostek prawnych. 

✗ przypisy i odpisy decyzji, podatku od nieruchomości  dla podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy. 

✗ przypis i odpis decyzjami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla 
osób fizycznych, wynikający ze zmian w posiadaniu nieruchomości, gruntów, lasu. 

✗ egzekwowanie  od podatników obowiązku składania deklaracji podatkowych, wykazów 
nieruchomości. 

✗ prowadzenie bieŜącej kontroli u podatników w zakresie prawidłowości danych podanych 
w deklaracjach od podatku od nieruchomości. 

✗ prowadzenie dokumentacji z zakresu podatków związanych czynnościami odwoławczymi 
od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

✗ prowadzenie  całości dokumentacji wynikających z ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz sporządzanie kwartalnych 
sprawozdań w tym zakresie. 

✗ wydawanie zaświadczeń na podstawie danych z ewidencji podatkowej o stanie 
majątkowym podatników. 

 

 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 (lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną), 

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 referenta w Referacie Finansowym 

w terminie do dnia 23 listopada 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 9 listopada 2007 r.     WÓJT GMINY 

               WACŁAW LIGĘZA 

     


