
Burmistrz Bobowej 

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOBOWEJ 

RYNEK 21, 38-350 BOBOWA 

 

stanowisko pracy: ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Bobowej 

wymiar czasu pracy – ½ etatu 

 

 

1. Wymagania niezbędne:  
1) obywatelstwo polskie,  

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,  

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe,  

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,  

5) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku:  administracja, finanse, rachunkowość, 

6) doświadczenie w pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach – min. 1 rok, 

7) biegła znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i inne 

programy pakietu MS Office)  

 

2. Wymagania dodatkowe:  
1. znajomość przepisów w zakresie : ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2. umiejętność obsługi komputera,  

3. kreatywność, 

4. zdolność szybkiego uczenia się, 

5. odporność na stres, zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji, 

dyskrecja, zdolności analityczne, 

6. łatwość nawiązywania kontaktów, zrozumiałe wypowiadanie się, odwaga 

w przedstawianiu własnych opinii, przekonywanie innych, zapobieganie sytuacjom 

konfliktowym, 

7. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi. 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  
 

1. sprawne podejmowanie działań służących wyegzekwowaniu należności z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2. planowanie procesu egzekucji, 

3.  prowadzenie działań określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji zmierzające do zastosowania lub realizacji środka egzekucyjnego 

o charakterze pieniężnym, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości w szczególności: 

a) wszczynanie egzekucji; 

b) zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w przypadkach 

określonych w przepisach; 

c) rozpatrywanie zarzutów składanych przez zobowiązanych w toku egzekucji; 



d) wyłączenie spod egzekucji rzeczy i praw majątkowych; 

e) dokonywanie zmian środka egzekucyjnego; 

f) współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami organizacyjnymi 

oraz Referatami  i samodzielnymi stanowiskami w Urzędzie Miejskim 

w Bobowej w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji; 

g) występowanie z wnioskiem o wyjawienie majątku zobowiązanego; 

h) dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji dozoru 

nad ruchomościami; 

i) występowanie do uprawnionych organów i podmiotów w zakresie udzielenia 

wyjaśnień i informacji, udzielenia pomocy; 

4. przygotowanie dokumentów celem zabezpieczenia nieściągniętej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5. przygotowywanie dokumentów w celu zgłoszenia wierzytelności do komornika 

sądowego w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, 

6. dokonywanie zajęć egzekucyjnych, 

7. dokonywanie czynności niezbędnych do sprzedaży zajętych ruchomości, 

8. sporządzanie sprawozdań z zakresu stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

4. Warunki pracy na stanowisku:   

 

1) praca na niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu 

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień 

ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze), 

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 

50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 

Miejskiego w Bobowej, 

4) wynagrodzenie wypłacane do 25 dnia każdego miesiąca, 

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 

 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 

a) życiorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

d) kserokopie świadectw pracy,  

e) kwestionariusz osobowy 

f) zaświadczenie o niekaralności 

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku 

h) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

 

6. Dodatkowe informacje: 

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych –  

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w styczniu 2014 r.) wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Bobowej w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

wyniósł poniżej 6 %. 



 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:  
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą 

elektroniczną na adres: um@bobowa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 

elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 

Bobowa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. egzekucji opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 24.02.2014 r.  (nie mniej niż 

10 dni od dnia opublikowania w BIP). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej 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 Miejskiego. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), 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 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 

21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. 

zm.)”. 

 

Bobowa, dnia 10.02.2014 r. 

         BURMISTRZ 

             /-/  WACŁAW LIGĘZA 

 
 


