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 Gniezno, dnia 14 grudnia 2017 r.  

 

WÓJT GMINY GNIEZNO  

OGŁASZA  

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ ĘDNICZE  

Zastępca Skarbnika w Urzędzie Gminy Gniezno  

 

I.  Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy ) :  
 
Urząd Gminy Gniezno  

Al. Reymonta 9-11 

62-200 Gniezno  

Tel. 424 57 50  

II.  Określenie stanowiska urzędniczego :  

Zastępca Skarbnika  

Wymiar czasu pracy : pełen etat  

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na 

nieokreślony.  

III.  Wymagania niezbędne:  

1. Obywatelstwo polskie.  

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

3. Niekaralność za umyśle przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego.  

4. Niekaralność za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  

5. Nieposzlakowana opinia.  

6. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające studia magisterskie , ekonomiczne studia podyplomowe lub 

jednolite studia magisterskie / uzupełniające studia magisterskie / wyższe studia 

zawodowe  na kierunku rachunkowość.  

7. Staż pracy – minimum 3 lata . 
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IV.  Wymaga dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy :  

1. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy                   

o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, Ordynacji 

podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej.  

2. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows                                   

i pakietu Office. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programów 

finansowo- księgowych, podatkowych: Sigit, Sputnik, Bestia. 

3. Cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, 

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analityczne, odporność               

na stres.  

4. Wskazanie doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz  kierowanie 

zespołem.  

5. Wiedza z zakresu kontroli zarządczej i egzekucji należności.  

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. 

1. Do zadań Zastępcy Skarbnika  należeć będzie w szczególności :  

1. Prowadzenie księgowości jednostki Urzędu Gminy Gniezno w programie                      

„ SIGID” tj. rejestracja dzienników księgowych, księgowanie dzienników, 

zamykanie miesiąca/ roku, archiwizowanie baz danych 

2. Aktualizacja planu wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzenia 

Wójta Gminy. 

3. Uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych jednostki na koniec każdego 

miesiąca. 

4. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych ( Rb-28S) do 10- tego 

następnego miesiąca.  

5. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb- 28S do 20-tego następnego miesiąca                 

po kwartale.  

6. Sporządzanie bilansu jednostki – Urzędu Gminy oraz bilansu zbiorczego 

jednostki.  

7. Sporządzanie inwentaryzacji kont do bilansu. 

8. Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków inwestycyjnych w podziale                  

na poszczególne zadania oraz uzgodnienie nakładów poniesionych  na 
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poszczególne zadania inwestycyjne na 30.06. i 31.12. z pracownikiem 

prowadzącym inwestycje.  

9. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, bieżące wprowadzania inwestycji 

zakończonych na stanie mienia Gminy oraz przekazywanie dowodów OT, PT              

na stanowisko prowadzące ewidencję mienia Gminy.  

10. Prowadzenie szczegółowe ewidencji wydatków realizowanych ze środków UE                      

w rozbiciu  na poszczególne projekty oraz ich rozliczenie.  

11. Bieżąca kontrola realizacji planu wydatków w celu uniknięcia przekroczenia planu 

finansowego.   

12. Sporządzania informacji o zagrożeniach przekroczenia planu i przedkładanie ich 

skarbnikowi.  

13. Prowadzenie i uzgadnianie przychodów i wydatków funduszy celowych.  

14. Rozliczanie dotacji celowych i sporządzanie sprawozdań Rb-50 i Rb-ZN na koniec 

każdego kwartału ( do 12-tego następującego miesiąca po kwartale).  

15. Przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych przez pracowników wniosków                                     

o zwrot nakładów poniesionych na przygotowanie uczniów do zawodu.  

16. Na podstawie otrzymanych wniosków składanie zapotrzebowania na środki 

finansowe oraz ich rozliczenie.  

17. Rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.  

18. Księgowanie i nadzór nad prawidłowością dokonywania wydatków ze środków 

funduszu sołeckiego.  

19. Uzgadnianie poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego z pracownikiem 

prowadzącym konta analityczne do w/w funduszu ( do sprawozdań kwartalnych 

Rb-28s).  

20. Zastępowanie Skarbnika Gminy w czasie nieobecności.  

21. Udział w posiedzeniach komisji rady oraz sesjach w przypadku nieobecności 

Skarbnika.  

22. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów finansowych do archiwum.  

23. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

24. Kontrola prawidłowości sporządzanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Gminy.  

25. Współpraca w zakresie centralizacji VAT z osobami wyznaczonymi do rozliczania 

VAT w jednostkach budżetowych Gminy.  
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26. Pełnieni obowiązku koordynatora w zakresie podatku VAT.  

27. Nadzór na prawidłowością sprawdzanych rejestrów sprzedaży, zakupu jednostki 

oraz deklaracji cząstkowych VAT -7. 

28. Terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku VAT oraz odprowadzanie do Rzędu 

Skarbowego.  

VI.  Wymagane dokumenty:  

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.  

2. Życiorys.  

3. CV. 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie                                

i kwalifikacje zawodowe.  

5. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.  

6. Kserokopia dowodu osobistego. 

7. Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.  

8. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne                                         

za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych                          

oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.  

10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                        

na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )  

VII.  Informacje dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych                            

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru :  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Gniezno                                     

w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6 % w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych.  

VIII.  Warunki pracy .  

1. Miejsce pracy: Gniezno, al. Reymonta 9-11/ I piętro/ budynek Urzędu posiada 

podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy. 
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2. Stanowisko pracy: praca wykonywania przy monitorze ekranowym powyżej                           

4 godzin dziennie, praca administracyjno – biurowa, przemieszczanie się po całym 

budynku Urzędu.   

IX.  Termin i miejsce składania dokumentów :  

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Gniezno : w sekretariacie pok. nr 22 

bądź pocztą na adres:  

Urząd Gminy Gniezno  

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno  

do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 .  

/ liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Gniezno /  

W zamkniętych kopertach z dopiskiem :  

„ Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika                              

w Urzędzie Gminy Gniezno „  

2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, 

nie będą rozpatrywane.  

X. Informacje dodatkowe  

1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest 

przedłożyć:  

1) Informację o niekaralności wydaną przez Krajowy rejestr Karny,  

2) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na 

wymienionym stanowisku. 

3. Lista kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty aplikacyjne zostanie 

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Gniezno w ciągu 3 dni od upływu terminu składania dokumentów.  

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie                     

o terminie rozmowy rekrutacyjnej.  

5. Oferty niewykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.  

 

Wójt Gminy Gniezno  

/-/ mgr inż. Włodzimierz Leman  
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UWAGA:   

1. Dokumenty, o których mowa w VI punkt 1, 2, 6, 7, 8, 9 należy podpisać 

własnoręcznie podpisem.  

2. Kserokopię dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą                      

„ za zgodność z oryginałem „ opatrzoną czytelnym podpisem kandydata.  

3. Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, 

oryginałów dokumentów po rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.  

 

 


