
OGŁOSZENIE O NABORZE  
ROP.2110. 1 - 2. 2017 
 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 
na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji opłat komunalnych 

w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu 
 
1. Nazwa i adres jednostki: 
      Urząd Gminy Dobromierz, 58 -170 Dobromierz, Pl. Wolności 24 
 
2. Określenie stanowiska: 
       ds. wymiaru i ewidencji opłat komunalnych 
 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  

1) wymagania niezbędne konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) nieposzlakowana opinia, 
e) brak przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowania przedmiotowego stanowiska, 
f) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia,  finanse, 

rachunkowość, 
g) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości, 
h) mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku 

 
2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 

stanowisku: 
a) znajomość ustawy o rachunkowości i podatku VAT oraz umiejętność ich właściwej 

interpretacji i stosowania, 
b) umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych, 
c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej, 
d) umiejętność posługiwania się programami (MS Office min. WORD i EXCEL, mile 

widziana obsługa programów: opłaty lokalne, dzierżawa, woda, księgowość zobowiązań 
i rejestr VAT,  

e) rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, zdolność do analitycznego myślenia, łatwość 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich 

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 
1) załatwianie spraw dotyczących ustalania taryf za  usługi wynikające ze zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w zakresie kalkulacji niezbędnych 
dochodów i wydatków prowadzonej działalności, 

2) realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących ustalania formy świadczenia usług na terenie 
Gminy w powyższym zakresie,  

3) rozliczanie finansowe umów dotyczących obsługi i eksploatacji sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, ujęć wody oraz innych urządzeń infrastruktury 
służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy,  

4) sporządzanie rozliczeń z tytułu sprzedaży wody i nieczystości płynnych z sieci 
kanalizacyjnych, 

5) rozliczanie i fakturowanie opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
6) rozliczanie i fakturowanie opłat z tytułu dzierżawy gruntów, 
7) rozliczanie i fakturowanie opłat z tytułu wywozu nieczystości płynnych, 



8) rozliczanie i fakturowanie opłat z tytułu najmu lokali użytkowych, 
9) fakturowanie zakupionych usług na rzecz podległych jednostek organizacyjnych oraz 

pozostałych usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych, 
10) prowadzenie rejestru sprzedaży zafakturowanych usług odrębnie za każdy miesiąc 

kalendarzowy oraz rocznie zbiorczo, w wyszczególnieniem kategorii usług, 
11)  sporządzanie na podstawie rejestru sprzedaży zestawień syntetycznych obejmujących wartość 

sprzedaży netto, VAT i wartość sprzedaży brutto z wyszczególnieniem tytułów sprzedaży, 
12) sporządzanie kwartalnych zestawień wymiaru sprzedaży w ujęciu ilościowym w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
13) bieżąca analiza i dokonywanie zmian w programie ewidencji dostawy wody i odprowadzania 

ścieków w związku ze zmianą wodomierzy i zmianą odbiorców usług oraz wprowadzanie 
nowych odbiorców usług,  

14) weryfikacja płatników pod kątem wygasania zawartych umów na dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków z mocy prawa oraz podjęcie czynności,  

15) bieżąca analiza wymiarów opłat za wodę i ścieki a w przypadku stwierdzenia istotnych zmian 
w ich wymiarze kierowanie wniosków w tej sprawie,  

16) prowadzenie spraw związanych z wstrzymaniem dostawy wody poprzez zamknięcie przyłącza 
wodociągowego a w szczególności dokonywanie stosownych wpisów w kartotekach 
płatników oraz prowadzenie na bieżąco rejestru odcięć i ponownych wpięć, 

17) obsługa klienta w zakresie wyjaśniania wysokości naliczanych opłat, wystawiania faktur VAT 
oraz przyjmowanie zgłoszeń o stanach wodomierzy,  

18) transfer danych do i z modułu Psion a następnie weryfikacja obciążeń płatników dokonanych 
przez inkasenta i fakturowanie osób pominiętych przez inkasenta na podstawie średniego 
zużycia,  

19) opracowanie całorocznego harmonogramu spisów wodomierzy w poszczególnych 
miejscowościach oraz przestrzeganie jego terminów, 

20) bieżące i terminowe rozliczanie opłat za dostawę wody ścieków oraz nieczystości płynnych 
wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy. 
 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy: 
1) miejsce wykonywania pracy: siedziba - Urząd Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58-170 

Dobromierz, 
2) praca w budynku piętrowym: usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze (brak windy), 
3) pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się 

na wózku inwalidzkim, 
4) wymiar czasu pracy: pełny etat, 
5) zmianowość pracy: jedna zmiana, 
6) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych 

i szkodliwych warunków pracy, 
7) praca biurowa – przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,  
8) pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia 

jej na czas nie określony, 
9) zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 

podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do 
odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,  

10) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych 
w Urzędzie Gminy Dobromierz. 
 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, kształtował się na poziomie poniżej 
6%. 
 

7. Wymagane dokumenty: 



1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 
2) życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,  
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kserokopia dowodu osobistego, 
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje wymagane 

do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku (dyplom studiów wyższych , szkolenia, 
uprawnienia itp.), 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, (jeżeli są w posiadaniu kandydata) 
7) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz 

zaświadczenie o zadanym egzaminie (jeżeli są w posiadaniu kandydata), 
8) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
10) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta 

z pełni praw publicznych, 
11) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku, 
12) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych), 

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych.  

 
Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 3 pkt 1) lit „d” oraz pkt 2) - na podstawie 
zapisu w liście motywacyjnym bądź w przedłożonych referencjach z dotychczasowych miejsc pracy.  

 
8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: 

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz 
(sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, 58-170 Dobromierz, 
Plac Wolności 24, 

2) dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem 
o naborze. Dokumenty oraz kserokopie winny być opatrzone podpisem kandydata. Nie 
podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty, 

3) oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem 
kontaktowym z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru i ewidencji opłat 
komunalnych”, 

4) termin składania ofert upływa w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 9.00. 
 

9. Dodatkowe informacje: 
1) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP 

(www.bip.dobromierz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, niezwłocznie 
po przeprowadzonym naborze, 

2) oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie będą zwracane kandydatom, 
3) dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone w ofercie stanowią dokumentację naboru na 

wolne stanowisko i nie podlegają zwrotowi, 
4) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 217.w.19. 

 
 

Dobromierz, dnia 3.07.2017 r.          Wójt 
                  (-) Jerzy Ulbin   
 


