OGI,OSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE
Burmistrz Blonia oglasza otwarty i konkurencyjny nab6r na wolne stanowisko
vzEdnicze w lJrzEdzie Miejskim w Bloniu, ul. Rynek 6, 05-870 Blonie

l.Stanowisko pracy:
podinspektor w Wydziale Finansowym

2. Wymagania niezbgdne od kandydat6w:

l)

2)
3)
4)
5)

obywatelstwoPolskie.
peina zdolnoSi do czynnoSci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych,
wyksztalcenie wyZsze magisterskie: administracja, zarz}dzanie' prawo, ekonomia,
brak skazania prawomocnym wFokiem sqdu za umyslne przestgpstwo scigane z
oskarZenia publicmego lub umySlne przestgpstwo skarbowe,
nieposzlakowana oPinia.

3. Wymagania dodatkowe od kandydat6w:
1) umiejgtnos6 organizacji pracy na stanowisku i wsp6ipracy z innymi stanowiskami,
2) umiejgtnodi formulowania wypowiedzi pisemnych,
3) umiej gtnoSi interpretacj i przepis6w prawa,

4) komunikatywnoSi, keatywnoSd, dociekliwo56,
3) umiejgtnoSi Pracy w zesPole,
+i zaonoSe unulityc^"go my6lenia i podejmowania siE ronvi4zywania trudnych
zagadnieh,
5) wskazane doSwiadczenie zawodowe w zakresie n/w zadari wykonywanych na
stanowisku.

4.Zakres zadari wykonywanych na stanowisku.

l, Zadania gl6wne:
.prowadzeniesprawzzakresuegzekucjiadministracyjnejwzakesiepodatk6wioplat
iokalnych,
zakresu egzekucji s4dowej zalegloSci
prowadzenie spraw
cywilnoprawnych,
- prowadzenie Egzekucji Srodk6w Trwalych.

-

z

z

tytulu umow

2.

Zadania pomocnicze:
_ prowadzenie okreSlonych przepisami rejestr6w dla prowadzonych na stanowisku
spraw,
I sporz4dzanie sprawozdari budzetowych z zakesu prowadzonych spraw,
statystycznych z zakresu prowadzonych spraw'
- sporz4dzanie sprawozdafr
-

i

z

ptowadzonych spraw
raport6w
sporr4dtanie r62nego rodzaju zestawieri
okre6lonych przepisami prawa lub wskazanych ptzez przelo2onego'

-

-

3,

Zadania okresowe:
w miarg potrzeb.

-

4,

Zakres ogrilnych obowi4zktiw:

i oplat lokalnych,
stosunku do dluznik6w / upomnienta,

- weryfikacja i monitorowanie zalegloSci z tytulu podatk6w

podejmowanie czynnosci egzekucyjnych w
wezwania l,
- prowadzenie postgpowari z zal<resu udzielania ulg w sprawie zaleglo6ci z tytulu
podatk6w i oplat / umorzenia, roztoaenia na raty, z uwzglgdnieniem przepis6w o pomocy
publicznej /,
- przygotowywanie decyzji okredlaj4cych zalegloSci podatkowe'
- przygotowywanie decyzii okedlaj4cych odpowiedzialno$6 spadkobierc6w,
interesant6w i os6b trzecich,
- wydawanie zailviadczen o stanie maj4tkowym lub braku zalegloScl podatkowych,
- przygotowywanie tytul6w wykonawczych i przekazywanie ich organom

-

egzekucyjnym,
- monitorowanie procesu egzekucji administracyjn€1 przez orgaty egzekucyjne,
- przygotowywanie akt6w normatywnych / postanowieti / w postgpowamu
egzekucyj nym,
wniosk6w do s4du o wpis/wykre3lenie hipoteki przymusowej,
- przygotowywanie
tytulu naleZno6ci
opiatach
monitorowanie zaleglo6ci
- weiyfikacj

a i

w

z

cy'wilnoprawnych,
- podejmowanie czynno3ci w cele Sci4gnigcia nale2nodci I wezwanial,
- prowadzenie postgpowaf w sprawach udzielania ulg w zalegloSciach z tytulu umow
cywilnoprawnych.
- przygotowywanie dokumentacji i wniosk6w o nakaz zapLaty w postgpowanlu
s4dowym,
wniosk6w o nadanie klauzul wykonalno5ci nakazom zapiaty,
- przygotowlnvanie
^kierowanie
zas4dzonych kwot do egzekucji wlaSciwym komomikom s4dowym i
wsp6lpraca z nimi w trakcie procesu egzekucji,
- irowadzenie w systemie informatyiznym Ewidencji Srodk6w Trwalych, zgodnie z
ustaw4 o rachunkowoSci i dokumentacj4 wewnQtrzn4 w tej sprawie.
- prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeri odpowiedzialnosci cyrvilnej i maj4tku

Gminy,
- prowadzenie rozliczeh z innymi gminami w zakresie ptzyznawania i zwrotu dotacji dla
jednostek oSwiatowYch.
Pracownika samorz4dowego obejmuj4 ponadto prawa i obowi4zki wynikaj4ce z ustawy
z dnia 2l listopada 2008 r. o pratownikach samorz4dowych I Dz. U . z 2014 r. po2.1.202

i.r.
5.

|.

Warunki pracy:
Pelny wymiar czasu Pracy'

6.

Wskafnik zatrudnienia:
w miesi4cu marcu 2015 r. wskaznik

zatrudnienia os6b niepelnosprawnych wjednostce,
rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b
niepelnosprawnych wynosil mniei niz 6oA.

-

7. Wymagane dokumenty:
1) Iist motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy - wedlug wzoru dostgpnego na stronie internetowej
Urzgdu Miejskiego w Bloniu lub w Dziale Kadr Urzgdu M. w Bloniu,
3) zyciorys I CY I
4) kopia dokumentu po5wiadczaj4cego wyksztalcenie, np. dyplomu;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach,
6) oSwiadczenie kandydata o pelnej zdolnodci do czynno6ci prawnych i korzystaruu z
pelni praw publicznych,
7) odwiadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umy5lne
przestgpstwo dcigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe,

8) oSwiadczenie zgody na przerwarzanie danych osobowych do

cel6w
rekrutacyj nych.
Przed zawarciem umowy o prac? wybrany kandydat sklada informacjE z
Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoSci.

8. Miejsce

i termin zloircnia dokument6w.

OfertE i wszystkie wymagane dokumenty naleZy zloZyt osobiScie w siedzibie Urzgdu
Miejskiego w Bloniu, ul. Rynek 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzgdu lub ptzeslat
05-870 Blonie , w zamknigtej
poczl4 La adres: Urz4d Miejski w Bloniu, ul. Rynek
kopercie z dopiskiem: ,Nab6r na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansowym ,, do
dnia22 maja20I5 r. (decyduje data faktycznego wpiywu do urzgdu).

6,

Dokumenty aplikacyjne, kt6re wplyn4 do urzgdu po wyzej okeSlonym terminie nie bEd4
rozpatrywane

.

ogloszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Miejskiego w Bloniu oraz rmieszczone na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w
Bloniu.
Informacj a o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie intemetowe1
Publicznej / www.bip.blonie.p! / oraz na tablicy informacyjnej urzgdu'

Blonie, 27 kwietnia 201 5 r.

