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ogłoszenie:

Nabór na stanowisko Główny Księgolvy
GMIi\NY ZAKJŁ'ADGosPoDARKI KoMI]NALNEJ w MILÓwcE
Kierownik : OGŁASZA NABOR
NAWoLNE sTANowIsKo.
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1.Wymaganiaformalne:
Kandydatem,zgodniez art.54 ustawyz dnia27 sierpnia2009r.,o finansachpublicznych(tekst
jednolity;Dz.U. z20I9 r.,poz.869zpóżn.zm.),moiezostaiosoba:
1.posiadającaobywatelstwopolskie,kraju Unii Europejskiej,KonfederacjiSzwajcarskiej,
pństwa członkowskiegoeuropejskiegoporozumieniao wolnym handlu(EFTA) - strony
umowyo europejskimobszarzegospodarczymbądź'
innychpanstw,którym na podstawie
umów międzynarodowychlub przepisówprawawspólnotowegoprzystugujeprawo
do podjęciazatrudnieniana terytoriumRzeczpospolitejPolskiej,
prawnychi korzystającazpełnipraw publicznych,
2.posiadającapełnązdolnośó
do czynności
3. nieskazanaprawomocniezaprzestępstwoprzeciwkomieniu,przeciwkoobrotowi
przeciwko działalności
gospodarczemu,
instytucjipanstwowychoraz samorządu
przeciwko wiarygodności
terytorialnego,
dokumęntówlub zaprzestępstwoskarbowe,
językapolskiegow mowie i piśmiew zakresiekoniecznym
4. posiadającaznajomość
do wykonywaniaobowiqzków głównegoksięgowego.
Kandydatmusi spełniaćdodatkowojeden zponiżnzychwarunków:
1.ukończyłekonomicznejednolite studiamagisterskie,ekonomicznev,lyŻszestudiazawodowe,
uzupełniające
ekonomicznestudiamagisterskielub ekonomicznestudiapodyplomowei
posiadaco najmniej3-letniapraktykęw księgowości,
policealnąlub pomaturalnąszkołęekonomicznąi posiadaco najmniej62.vkonczył'średnią,
letniąprakrykęw księgowości,
3.jest wpisanydo rejestrubiegłychrewidentówna podstawieodrębnychprzepisów,
4. posiadacertyfikatksięgowyuprawniającydo usługowego
prowadzeniaksiągrachunkowych
prowadzeniaksiąg
albo świadectwo
kwalifikacyjneuprawniającedo usługowego
rachunkowych,wydanena podstawieodrębnychprzepisów.
2. Wymaganiadodatkowe:
1.znajomośó
obsługiprogramuksięgowegoRatuszfirmy Rekord SystemyInformatyczne,
2.znajomośó
obsługiprogramuPłatnikoruzpłac
ustawyo rachunkowości
3. znajomość
budzetowej
)
4.znajomośó
ustawyo finansachpublicznych,
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5. znajomośóustawy o podatku od towarów i usług,
6.znajomośóustawy o odpowiedzialnościzanaruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7 . znajomośćrozporządzeniaw sprawie rachunkowościoraz planów kont rachunkowości
oraz planów kont dla budżetupaństwa, budżetówjednostek samorząduterytorialnego,
jednostek budzetowych, samorządowych zahJadów budzetowych, pństwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej,
8. znaj omo śćrozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środkówpochodzących ze źrodeŁzagtanicznych,
9. znajomośćrozporządzenia w sprawie sprawozdawczościbudzetowej,
10. znajomośóobsługisystemubankowościelektronicznej,
1l. umiejętnośówykonywania sprawozdań, opracowń, planów, zestawień wg potrzeb,
12. znajomośczagadnień kadrowo- płacowych,
13. co najmniej 2-letnie doświadczeniena podobnym stanowisku w jednostce samorządu
terytorialnego.
3. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie pełnejrachunkowości Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Milówce, w tym rzetelne i terminowe sporządzanieplanów i sprawozdań finansowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.
2. Wykonywanie dyspozycji środkamipienięznymi zgodnie zprzepisami dotyczącymizasad'
wydatków publicznych.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletnościi rzetelnościdokumentów dotyczącychoperacji
gospodarczych i fi nansowych.
4. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenietrybu, wg którego mĄąbyć
wykonywaneptzez pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowościgospodarki
finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczościfinansowej.
S.Przęstrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznychzdnia27 sietpnia}}}9r. (Dz,U.
z20I9 t.' poz.869), aby nie dopuścićdo naruszeniadyscypliny finansów publicznych.
6. Zatvnerdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty.
7.Sporządzanie wniosków i powiadomień o zmiany w planie wydatków i dochodów
budzetowych oraz w planie wydatków i dochodów rachunku dochodów własnych.
8. Naliczanie iprzekazanie na konto odpisu na ZFŚS.
9 . Sporządzanie sprawozdń finansowych.
10. Prowadzenie roz|iczeń podatku od towarów i usługoraz spotządzanie częściowejdeklaracji
Yat-7.
l1. Prowadzenie spraw kadrowych związanychzzatrudnianiem' przebiegiem zatrudnienia
oruz r ozwiązywaniem umów.
12. Sporządzanie list pŁac,na|iczanie orazroz|iczanie podatku od płac,umów z|eceń.
13. Naliczanie i odprowadzanie składekZUS.
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4..Warunki pracy i płacy:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,umowa o pracę rraczas określonyod 01.10.202l t. z możliwościq
zaw arcia umowy na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzeruę zgodne zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie
vtynagradzaniapracowników samorządowych (Dz. U . z 20t 8r. poz. 936) oraz Regulaminem
wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładl Gospodarki Komunalnej w Milówce.
3. Miejsce pracy:
Gminny Zal<ładGospodarki Komunalnej w Milówce,
ul. Jana Kazimierzalz3" 34-360 Milówka.
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kopie dyplomów, świadectwpotwierdzających kwalifikacje i odpowiedni stur:ipracy.
4. oświadczenieo niekaralności.
5. Zaświadczentez Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności(tylko osoby, którym zostanie
przed stawiona prop oz y cj a zatrudnienia).
6. oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody naprzetwatzartie danych osobowych do celów
rekrutacji zgodnie z RODO.
7. oświadczenieo pełnejzdolnoścido czynnościprawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
W1magane dokumenty na|eŻyskładaćw zamkniętej kopercie ,'Nabór na stanowisko Głównego
Księgowego'' w GminnymZa|<ładzieGospodarki Komunalnej w Milówce:
osobiścielub drogą pocztową na adres:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce,
ul. Jana Kazimierza 123' 34-360 Milówka'

od poniedziałku
do pi4tkuw godz.7:00_ 15:00,do dnia2ą.og.zoztr.do godz.I.0.00.
Decydujedatawpływu.oferty' które wpłynąpo w/w terminienie będąrozpatrywane.
osoby,które spełniąw1maganiaformalnezostanąpowiadomione
o terminierozmowy
kwalifikacyjnejdrogąelektronicznąna wskazanyadrese-mailowy.
Informacjao wyniku naboruzostanieumieszczonana stronieBIP GZGK Milówka.

Klauzula informaryjna:
Zgodniez art.13 ust. 1 rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoi Rady (UE) 20161679z27
kwietniaf0|6 r. w sprawieochrony osobftzycznychw związku zprzetwarzaniemdanych
osobowychi w sprawieswobodnegoprzepĘwutakich danychoraz uchyleniadyrekrywy95l46lw[
(ogólne rozpotządzenieo ochronie danych)informuję,żeadministratoremPani/Panadanych
osobowychjest Gminny ZakJadGospodarkiKomunalnejw Milówce.
Inspektoremochrony Danychjest PanArkadiusz Gaweł ( Firma Usługowo.Szkoleniowa
BHP
COMPLEX Arkadiusz Gaweł), e-mail: arkadiuszgawel@wp.pl
Dane osobowebędąprzetwarzarte
w celu przeprowadzenia
procesurekrutacjina wybrane
stanowisko_ na podstawiekodeksupracy i ustawyo pracownikachsamorządowych.
Podaniedanychjest dobrowolne,jednakjest warunkiemkoniecznymdo wzięcia udziatu
w wybranymprocesierekrutacji.
Pana/Panidaneosobowebędęprzetwatzaneptzezokrestrwaniarekrutacjiotazw obowiązkowym
okresieprzechowywania dokumentacji zvtiązanejz rekrutacją.
Pana/Panidaneosobowenie będąpodlegaćzautomatyzowanemu
podejmowaniudecyĄi
lub profilowaniu.
PrzysfugujePani/Panuprawo dostępudo treściswoichdanych orazichsprostowania,usunięcia
lub ograniczetiaprzetwatzartia,
prawodo wniesieniasprzeciwuwobec ichptzetwarzania,atakże
prawo do przenoszetia danych.PrzysługujePani/Panurównieżprawo do złoŻeruaskargi
w zwiqzkuzprzetwatzaniemww. danychdo organuwłaściwego
ds. ochronydanychosobowych.
7. Ilośćetatów_| etat

Kierownik Gminnego Zaldadu Gospodarki Komunalnej w Milówce _ Rafał Kqkol

Milówka, dnia 14.09.202|t.

