
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu naboru pracowników  

na wolne stanowiska urzędnicze  

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

1. Wójt Gminy Komprachcice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 

Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:  

 

podinspektor ds. podatków  (pełny etat) 
(nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór ) 

 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie; 

2) wykształcenie wyższe, wymagany profil: ekonomia, finanse, rachunkowość, 

administracja; 

3) staż pracy: minimum pół roku na stanowisku związanym z rachunkowością, 

księgowością, administracją, podatkami lokalnymi, rozliczaniem VAT lub półroczne 

doświadczenie na stanowisku administracyjnym w jednostce samorządu 

terytorialnego; 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) Znajomość przepisów i ich zmian w zakresie rachunkowości i finansów, ustawy  

o samorządzie gminnym; 

2) Obsługa komputera w zakresie środowiska Windows oraz pakietów office; 

3) Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na 

stres. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Zadania główne: 

1. Obsługa podatkowa osób fizycznych ze wsi Dziekaństwo oraz osób prawnych na 

terenie Gminy Komprachcice w zakresie: 

 obsługa programu „podatki” w zakresie zakładania i aktualizacji kart gospodarstw 

i kart nieruchomości, 

 ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 

 wstępna kontrola złożonych przez osoby prawne deklaracji podatkowych,  

 prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatków, 

 uzgadniania powierzchni gruntów wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku 

z ewidencją gruntów i budynków, 

 wystawianie decyzji w zakresie podatków i opłat, 

 wydawanie zaświadczeń wynikających z ewidencji podatkowej. 

2. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu producentom rolnym  podatku akcyzowego ze 

wsi Dziekaństwo, prowadzenie rejestru wniosków, przygotowanie decyzji, 



prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

pobranego przez producenta rolnego zwrotu podatku akcyzowego. 

3. Prowadzenie zbiorczego rejestru podatków. 

4. Sporządzanie sprawozdań dot. udzielonej pomocy publicznej. 

5. Informacja dla KRUS dot. opłacania składek przez rolników, wypełnianie kart 

ewidencyjnych ubezpieczonych. 

6. Kontrola  i koordynacja prac w zakresie wymiaru podatków. 

7. Opracowanie projektów uchwał z zakresu podatków i opłat lokalnych. 

8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

9. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług - podatku VAT, 

współpraca z  jednostkami organizacyjnymi w związku z centralizacją podatku VAT. 

10. Sporządzanie rejestru faktur zakupowych i sprzedażowych.  

11. Sporządzanie miesięcznych deklaracji w sprawie podatku VAT oraz ich korekt. 

12. Znajomość przepisów podatkowych  i zapoznawanie się na bieżąco z ich zmianami 

dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku VAT. 

13. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 

14. Zastępowanie pracowników ds. podatków w czasie ich nieobecności. 

2. Zadania pomocnicze: 

1. wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego;  

2. zastępstwo pracownika do spraw podatków. 

3. Zadania okresowe: 

1. Prowadzenie czynności związanych z prowadzeniem pełnej inwentaryzacji gminy  

i urzędu. 

2. Naliczanie amortyzacji przy wykorzystywaniu oprogramowania. 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach , ul. Kolejowa 3, pokój na parterze. 

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, kontakt z petentami. 

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 

poniżej 6%. 

 

 

 

7. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku 

pracy; 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska; 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie 

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie 

obowiązków w wymiarze jednego etatu; 

8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza 

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

samorządowych; 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  

 

17.09.2019 r. do godz. 12
00 

 , 

 

pod adresem: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  podinspektor ds. podatków” . 

 

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy  

ul. Kolejowej 3 (pokój kadr nr 107, I – sze piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej pod adresem:  bip.komprachcice.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  77 4031704 . 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną  

o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Gminy. 
 

Wójt Gminy 

Leonard Pietruszka 
Komprachcice, 06.09.2019 r. 


