
Wójt Gminy Bobowa 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

 Główny Księgowy Urzędu  
 
 

1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego, 

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 za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,  

f) wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyŜsze studia 

zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne  studia magisterskie lub  ekonomiczne  studia 

podypolomowe, 

g) minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku w księgowości budŜetowej. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) Znajomość regulacji prawnych z zakresu:  

� Ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, 

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

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

b) biegła obsługa komputera (pakiet Office), biegła obsługa programu FK oraz "Płatnik",  

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

decyzji, komunikatywność. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie z przepisami określonymi ustawą 

o rachunkowości, i rozporządzenia  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych.   

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pienięŜnymi Urzędu Gminy, zgodnie z przepisami gospodarki 

środkami  pienięŜnymi, będącymi w dyspozycji jednostki. 

3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych,  

4. Uczestniczenie przy opracowaniu, wspólnie z kierownikiem jednostki i skarbnikiem, planów 

dochodów i wydatków  urzędu Gminy na dany rok budŜetowy.  

5. Uczestniczenie przy opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika 

jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, 

zasad przeprowadzania  i rozliczania inwentaryzacji, rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych  



i innych procedur wynikających  z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki. 

b) Nadzór nad działalnością egzekucyjną naleŜności gminnych (nadzór nad wysyłaniem upomnień, 

wystawianiem tytułów wykonawczych oraz współpraca z organami egzekucyjnymi i Sądami).  

6. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy publicznej podmiotom 

gospodarczym. 

  

 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 Głównego Księgowego Urzędu 

w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 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 30 lipca 2008 r. 

 

 

         Wójt 

          Wacław Ligęza 

 

 

 


