
OGŁOSZENIE O NABORZE  
 

 
ROP.2110. 1 - 2. 2018 
 

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  
na stanowisko urzędnicze  

ds.  wymiaru i ewidencji podatków, czynszów 
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 podatków, czynszów 
 
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: rachunkowość, finanse, administracja),  
g) doświadczenie pracy w organach podatkowych bądź w jednostkach samorządu 

terytorialnego.      
 

2) wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym 
stanowisku: 
a) znajomość przepisów prawa: Ordynacja podatkowa, ustawy: o podatkach i opłatach 

lokalnych, o podatku rolnym, o podatku od środków transportowych, o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o finansach publicznych, kodeks 
postępowania administracyjnego, 

b) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek 
internetowych i poczty elektronicznej) oraz programów (Księgowość podatkowa, 
podatki, czynsze), 

c) umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi klienta, 
d) rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, zdolność do analitycznego myślenia, łatwość 

nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 
 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
1) zakładanie i bieżące prowadzenie kart ewidencyjnych dla celów wymiaru (podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny osób fizycznych i prawnych oraz opłaty eksploatacyjnej osób prawnych ) 
2) bieżąca aktualizacja danych o ruchu ziemią, 
3) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, 
4) uzgadnianie księgowań na kartotekach analitycznych w zakresie przypisów i odpisów z księgowością 

syntetyczną podatków i opłat lokalnych – osoby prawne, 
5) zakładanie kartotek podatkowych, 
6) dokonywanie czynności sprawdzających „ deklaracji „ i „informacji „ podatkowych, 
7) kierowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o ukaranie podatników nie składających informacji 

i deklaracji podatkowych, 
8) udzielanie ulg w podatku rolnym, 
9) prowadzenie rejestru ulg ustawowych oraz przyznawanych w drodze uchwał Rady Gminy, 



10) przesyłanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, 

11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Dobromierz w sprawie podatków i opłat lokalnych, a 
w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz zwolnień 
podatkowych w zakresie tych podatków, 

12) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wymiarów podatków na dany rok osób fizycznych i 
prawnych, 

13) prowadzenie kontroli podatkowej, 
14) przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów przez Gminę z tytułu ulg 

i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych. 
15) kasowe wykonywanie dochodów budżetowych zgodnie z zatwierdzonym budżetem Gminy – osoby 

prawne, 
16) dokonywanie zwrotu nadpłat, 
17) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, 
18) prowadzenie ewidencji dochodów według rodzajów w sposób umożliwiający ich prawidłową 

windykację, 
19) terminowe wysyłanie wezwań do zapłaty, 
20) prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych zgodnie z zakładowym planem kont, likwidacji lub 

upadłości dłużników, 
21) rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych (odroczenie, raty, itp.) przy 

uwzględnieniu ograniczeń zawartych w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców, 

22) kontrolowanie udzielonej pomocy publicznej u przedsiębiorców w zakresie udzielonych ulg w spłacie 
zobowiązań cywilnoprawnych, 

23) sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych, 
24) badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji 

administracyjnej – osoby prawne, podatek od nieruchomości, rolny i leśny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

25) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem 
egzekucyjnym – osoby prawne, 

26) kierowanie do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotecznych na nieruchomościach dłużników – 
osoby prawne, 

27) kierowanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużników – osoby prawne, 
28) wnioskowanie i wszczynanie egzekucji z nieruchomości – osoby prawne, 
29) przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez dłużników, 
30) przeprowadzanie u dłużników zajętych wierzytelności, z wyłączeniem banków, kontroli prawidłowości 

zastosowanego środka egzekucyjnego – osoby prawne, 
31) dokonywanie podziału sum uzyskanych z egzekucji – osoby prawne, 
32) sporządzanie informacji o wynikach postępowania egzekucyjnego – osoby prawne, 
33) prowadzenie w kartotekach kontowych ewidencji wpłat , zwrotów, zaliczeń nadpłat z tytułu podatków 

i opłat lokalnych oraz odpisów z tytułu przedawnień i umorzeń – osoby prawne, 
34) podejmowanie czynności egzekucyjnych w formie upomnień i tytułów wykonawczych – osoby prawne, 
35) sporządzanie sprawozdań z zakresu Dochodów Gminy w tym w szczególności : sprawozdań 

o wysokości udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach  przedsiębiorców we wpłatach środków 
publicznych, 

36) przygotowywanie decyzji dla Wójta o stwierdzeniu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w trybie 
art.66 paragraf 1 Ordynacji podatkowej, 

37) prowadzenie rejestru ulg podatkowych, 
38) prowadzenie analityki kart podatkowych oraz  księgowości syntetycznej podatków i opłat lokalnych -

osoby prawne, 
39) dokonywanie wpisów hipotek przymusowych i prowadzenie rejestru hipotek przymusowych – osoby 

prawne, 
40) zgłaszanie wierzytelności Gminy Dobromierz do sądów w przypadku likwidacji lub upadłości dłużnika, 
41) współpraca z Powiatowym Biurem Geodezji i Katastru, 
42) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów z tytułu czynszów za lokale mieszkaniowe, 
43)  sporządzanie wydruków przypisów i odpisów z tytułu czynszów za lokale mieszkaniowe, 
44) na bieżąco uzgadnianie sumy przypisów i odpisów czynszów za lokale mieszkaniowe z księgowością 

budżetową, 



45) przygotowywanie niezbędnych danych do naliczenia podatku VAT z tytułu opłat za czynsz 
mieszkaniowy, 

46) naliczanie wymiaru czynszu za najem lokali mieszkalnych według aktualnie obowiązujących stawek. 
                                                                                                                               

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) rodzaj umowy: umowa o pracę, 
9) wynagrodzenie: miesięczne zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz 
Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu 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) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy, 
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

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

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

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

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

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego,  

13) klauzula informacyjna 
 
Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 3 podpkt 2) - na podstawie zapisu w liście 
motywacyjnym.  

 
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 urzędnicze ds.  wymiaru 
i ewidencji podatków, czynszów”, 

4) termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 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) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 8586 217.w.19. 
 

 
 
 
 
Dobromierz, dnia 29 października 2018 r.     Wójt 
             (-) Jerzy Ulbin 
   
          

   
 


