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1. Wymagania formalne:
Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia27 sierpnta2009r., o finansach publiczrych (tekst
jednolity;Dz.U. z20|9 r.'poz.869 zpóźn.zm.),moze zostaćosoba:
1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej,
państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) _ strony
rrmowy o europejskim obszaruegospodarczymbądŹ innych panstw, którym na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługujeprawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. posiadającapełnązdolnośćdo czynnościprawnych i korrystającaz pełnipraw publicznych,
3. nieskazana prawomocnie zaprzestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu' przeciwko działalnościinstytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodnościdokumentów |ub zaprzestępstwo skarbowe,
4. posiadająca majomość:jęryka polskiego w mowię i piśmiew zakresie konieczrym
do wykonywania obowipków głównego księgowego.
Kandydat musi spełniaódodatkowo jeden zpontżzszychwarunków:
1. ukończył ekonomicme jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniająceekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i
posiada co najmniej 3.letnia praktykę w księgowości,
2.vkofrcrył średnią,policealną lub pomaturalną szkołęekonomiczną i posiada co najmniej 6letnią praktykę w księgowości,
3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4. posiada ceĘfikat księgowy uprawniający do ustugowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwokwalifikacyjne uprawniające do usługowegoprowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wymagania dodatkowe:
l. znajomośćobsługiprogramu księgowego Ratusz firmy Rekord Systemy Informatycme,
2.znĄomość obsługiprogramu Płatnik oruzpłac
3. znajomośćustawy o rachunkowościbudzetowej)
4.znajomośóustawy o finansach publicznych,

5. znajomośĆustawy o podatku od towarów i ustug,
6. majomośóustawy o odpowiedzialnościzanaflJszenie dyscypliny finansów publicmych,
. 7. znajomośÓrozporz4dzenia w sprawie rachunkowośctoraz planów kont rachunkowości
oraz planów kont dla budzetu państwa, budżetówjednostek samorząduterytorialnego,
jednostek budżetowych,samorządowych zaMadów budżetowych,państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowychmających siedzibę poza granicami
Rzecrypospolitej Polskiej,
8. znajomośÓrozporządzęniaw sprawie szczegółowejklasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów otaz środkówpochodzącychze źródełzagranicntych,
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczościbudżetowej,
9. znajomo ść,
10. znajomoŚó obsługi systemu bankowościelektronicznej,
ll.

umiejętnośćwykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb,

72. znajomośćzagadnień kadrowo- płacowych,
13. co najmniej Z-|etniedoŚwiadczenie na podobnym stanowisku w jednostce samorządu
terytorialnego.
3. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie pełnejrachunkowości Gminnego Zakładl Gospodarki Komunalnej
w Milówce , w tym rzetelne i terminowe sporządzanieplanów i sprawozdań finansowych
zgodnie z obowi4zującymi przepisami i wyĘcznymi organu prowadzącego.
2. Wykonywanie dyspozycji środkamipieniężnymi zgodnie zprzepisani doĘczącymi zasad
wydatków publicmych.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletnościi rzetelnościdokumentów doĘczących operacji
gospodarczych i fi nansolvych.
4. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenietrybu, wg którego mają byó
wykonywaneprzęz pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowościgospodarki
finansowej oraz ewidencji księgowej' kalkulacji kosztów i sprawozdawezościfinansowej.
5.Przęstrzeganie przepisów ustawy o finansach publicmychzdnia27 sierpnia}}}9r. (Dz. U.
z20|9 r., poz.869), aby nie dopuściódo naruszeniadyscypliny finansów publicznych.
6. Zatwięrdzęnie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty.
7.Sporządzanie wniosków i powiadomień o zmiany w planie wydatków i dochodów
budzetowych oraz w planie wydatków i dochodów rachuŃu dochodów własnych.
8. Naliczanie i przekazaniena konto odpisu na ZFŚS.
9 . Sporządzanie sprawo zdań finansowych.
10. Prowadzenie roz|iczeń podatku od towarów i usługoraz sporządzarie częściowejdeklaracji
Yat-7.
11. Prowadzenie spraw kadrowych rwi4zany ch z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia
oraz r ozuliqzywani em umów.
|2. Sporządzanie list płac,na|iczanie otazroz|iczarie podatku od płac,umów z|eceń.
l3. Naliczanie i odprowadzanie składekZUS.

h

4. Warunki pracy i placy:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,rrmowao pracę naczas określonyod 01.01.202I r. z możliwoŚcią
zawarcia umowy na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzenie zgodne zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie
wynagradzaniapracowników samorządowych(Dz.U. z20l8r. poz.936) oraz regulaminem
wynagrodzenia pracowników Gminnego ZaHadu Gospodarki Komunalnej w Milówce.
3. Miejsce pracy:.
Gminny Za|<ł'ad
Gospodarki Komunalnej w Milówce,
ul. Jana Kazimierzalz3. 34-360 Milówka.
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kopie dyplomów, świadęctwpotwierdzających kwalifikacje i odpowiedni stażpracy.
4. oświadczenie o niekaralności.
5. Zaświadczeniez Krajowego Rejestru Kamego o niekaralności(tylko osoby, którym zostanie
przedstawiona propory cja zatrudnienia).
6. oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody naprzetwatzarie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z RODO.
7. oświadczenie o pełnejzdolnośćido czynnościprawnych oraz o korzystaniu z pełnipraw
publicznych.
6. Termin i miejsce sk|adania dokumentów:
Wymagane dokumenty na|eĘ składaów zamkniętej kopercie,,Nabór na stanowisko Głównego
Księgowego'' w GminnymZaHadzie Gospodarki Komunalnej w Milówce:
osobiścielub drogą pocztową na adres:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce,
ul. Jana Kazimierza 123, 34.360 Milówka,
od poniedziałkudo piątku w godz. 7:00 _ 15:00,do dnia 30.|2.2020 r. do godz.10.00.
Decyduje data wpĘwu. ofeĘ, które wpłynąpo wiw terminie nie będą rozpatrywane.
osoby, które spełniąwymagania formalne zostanąpowiadomione o terminie roznowy
kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP GZGK Milówka

Klauzula informacyjna:
Zgodniez art.13 ust. 1 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE) 20161679z27
kwiętnia20|6 r. w sprawieochronyosób fizycznych w zrvi7ku zprzetwarzaniemdanych
dsobowychi w sprawieswobodnegoprzepĘwutakich danychoraz uchyleniadyrekĘwy 95l46lWE
(ogólnerozporządzenieo ochroniedanych)informuję,żeadministratorem
PanilPanadanych
osobowychjestGminny ZaWadGospodarkiKomunalnejw Milówce.
Inspektoremochrony Danychjest Pan Arkadiusz Gaweł ( Firma Usługowo-Szkoleniowa
BHP
COMPLEX Arkadiusz Gaweł), e-mail:arkadiuszgawel@wp.pl
procesurekrutacjina wybrane
Dane osobowebędąptzetwarzarte
w celu przeprowadzenia
podstawie
pracy
pracownikach
kodeksu
stanowisko na
i ustawyo
samorządowych.
Podaniedanychjest dobrowolne,jednakjest warunkiemkoniecznymdo wzięcia udziału
w wybranymprocesierekrutacji.
przez okrestrwaniarekrutacjioraz w obowiązkowym
Pana/Panidaneosobowebędąprzetvtarzane
okresięprzechowywaniadokumentaqi nń4zanej z rekutaĄą.
Pana/Panidaneosobowenie będępodlegaĆzaltomaĘzowanemupodejmowaniudecyzji
lub profilowaniu.
PrzysługujePani/Panuprawodostępudo treściswoich danychorazich sprostowania,usunięcia
prawodo wniesieniasprzeciwuwobecich przetwarzanta,atakłŻe
lub ograniczetiaprzetwarzania,
prawodo przenoszeruadarrych.PrrysługujePani/PanurównieŻprawodo złoŻenia
skargi
w nitqzkuzprzetwarzaniemww. danychdo organuwłaściwego
ds. ochronydanychosobowych.
7. Ilośóetatów - 1 etat

Kierownik Gminnego ZaWadu Gospodarki Komunalnej w Milówce _ Rafał Kqkol

Milówka' dnia l 8.12.2020r.

