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Czenv r*itka - LeszczYnY
Czerwionka-Leszczyny 30.1 1.2015 r.

OGLOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzednicze

Burm istrz Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
ogtasza nab6r kandydat6w do pracy w Urzqdzie Gminy i Miasta

Czerwion ka-Le szczyny, u l. Parkowa 9, 44-230 Czerwio n ka-Le szczyny

na stanowisko :

podinspektor w Wydziale Gospodarowania Odpadami
w Referacie Rozliczania i Windykacji oplaty.

l. Wymagania niezbqdne zwiqzane ze stanowiskiem:

1. wyksztalcenie co najmniej Srednie ,

2. co najmniej 5 letni sta2 pracy na podobnym stanowisku dla kandydat6w
z wyksztalceniem 5rednim lub 2 lata dla kandydat6w z wyksztalceniem
!u{yzszym,

3. posiadanie pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni
praw publicznych,

4. znajomoSd ustaw regulujqcych dzialanie samorzqdu gminnego i powiatowego,
5. umiejgtno66 biegtej obslugi oprogramowania MS Word, MS Excel,
6. umiejqtnoS6 korzystania z 6Znych 2r6del informacji, w tym z internetu,

publikator6w, literatury fachowej,
7. samodzielno6d i umiejqtno66 postgpowania w kontaktach z petentami,
8. umiejgtno56 samodzielnego opracowywania dokument6w, stosowania wiedzy

teoretycznej w praktyce, dokonywania interpretacji zagadnieri na podstawie
wytycznych oraz przepis6w prawnych,

9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestqpstwo
Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo,

10.znajomo56 ni2ej wymienionych akt6w prawnych oraz umiejgtnoS6 korzystania
z nich:

a) ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach (t.j. Dz.U. 22013 r.
poz. '1399 ze zm.),

b) ustawyordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 22015r. poz.613 zezm.),
c) ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 22014 r.

poz. 1619 ze zm.),
d) ustawy kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 22013 r. poz.

267 ze zm.),
e) ustawy o oplacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 783 ze zm.),
f) ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 22014 poz. 1182 ze zm.),
g) ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 22013 r. poz. 885 ze zm.),
h) ustawy o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. 22014 r. poz. 849 ze zm.),
i) ustawy o rachunkowoSci (t.j. Dz.U. 22013 r. poz.330 ze zm.) oraz rozporzqdzefi

wykonawczych do ustaw.





ll. Wymagania dodatkowe:

1) doSwiadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami,
2) umiejqtno66 analitycznego my6lenia,
3) umiejqtnoS6 planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
4) predyspozycje osobowo5ciowe: kreatywno6c, dyskrecja, uprzejmo66,

terminowo66, rzetelnoSi, bezstronn056.

lll. Zakres zadari wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczeg6lno6ci:

1) prowadzenie ksiqgowoSci analitycznej w zakresie wplat ptzez poszczeg6lnych
ptatnik6w,

2\ prowadzenie ewidencji dokument6w finansowo-ksiggowych w zakresie oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) kompleksowe prowadzenie spraw dotyczqcych oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym prowadzenie postgpowari podatkowych,
wydawanie postanowlefl , decyzji,

4) kontrola terminowoSci i prawidlowoSci dokonywanych wplat oraz rozliczanie

5)

6)

7)

8)
e)

zainkasowanych kwot oplaty,
systematyczne wystawianie upomnieri i tytut6w wykonawczych zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami,
rozliczanie powstalych nadplat z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
terminowe sporzqdzanie pelnej sprawozdawczoSci rachunkowo-finansowej
z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
prowadzenie korespondencji z podatnikami,
wspolpraca z innymi wydzialami Urzgdu oraz innymi podmlotami
zewngtrznymi,

10) przestrzeganie i stosowanie przepis6w oraz zasad ochrony danych osobowych
oraz przepis6w bhp.

lV. Wymagane dokumenty i o6wiadczenia:

1) list motywacyjny,
2) 2yciorys - curriculum vitae,
3) kserokopie Swiadectw pracy lub za6wiadczeri o zatrudnieniu,
4) kserokopie dokumentow potwierdzaiqcych wyksztalcenie tj. w szczeg6lnosci:

dyplom6w, Swiadectw szkolnych, itp.,
5) kserokopie za6wiadczeh o ukoriczonych kursach, szkoleniach, itp., w zakresie
_ tematycznym zuiqzanym ze stanowiskiem, na kt6re jest przeprowadzany nab6r,
!) leferencje (za wyjqtkiem os6b, ktore podejmujq zatrudnienie po raz pierwszy),
7) kserokopia dowodu osobistego,
8) oSwiadczenie, 2e osoba nie byla skazana prawomocnym wyrokiem sqdu za

umy6lne przestqpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne

- przestgpstwo skarbowe albo dokumenUy zawierajqce dane w tym zakresie,
9) o6wiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych oraz

korzystaniu z pelni praw publicznych,
10) o6wiadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego na

zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
1 'l) oSwiadczenie kandydata od kiedy mo2e nastqpi6 zatrudnienie,





't2) oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji, zgodnie z Ustawq z dnia Zg sierpnia 1g97r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 22014 poz. 1182 z p62n. zm.),

13) o6wiadczenie kandydata o przyjgciu do wiadomoSci faktu obowiqzku publikacji
w BIP danych osobowych (zgoda na publikacjq w BIP danych osobowych).

V. Termin i miejsce skladania ofert:

Dokumenty w zamkniqtej kopercie z dopiskiem:
,,Kandydat na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarowania
odpadami w Referacie Rozliczania i windykacji oplaty" w formie pisemnej nale2y
sklada6 w terminie do 11 grudnia 2015 r. do godz. 14@, w Kancelarii urzqau ominy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa g, pok. nr 5 - parter.

Vl. lnne informacje:

1) w przypadku przeslania dokument6w aprikacyjnych pocztq lub za posrednictwem
innego podmiotu dokumenty te muszq wptynqC do Urigdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 14s0.'
Dokumenty, kt6re wptynq do Urzqdu po wyzej okre6ro-nym terminie nie bqdq
rozpatrywane.

2) z osobq wylonionq w drodze naboru pierwsza umowa o prace zostanie zawaftaw pelnym wymiarze, zgodnie z ustawq z dnia 21 liitopada 200g r.
o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz.U. 22014 r. poz. 1202) oraz otzyma ona
wynagrodzenie miesiqczne zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzqdowychi Regulaminu wynagradzania dra pricownik6w zatrudnionych na pJosiawie
umowy o prace na stanowiskach kierowniczych urzqdniczych, urzgdniczych,
asystent6w, doradc6w oraz pomocniczych i obstugi w i..lrzgoiie 

'cminy 
i lrtiasta

czenarionka-Le szczyny wprowadzoneg o zarzqdzeniem Nr 1 53/200 tiurmistza
Gminy i Miasta czenruionka-Leszczyny z dnia 15 czerwca 2o0g r. z p62n.zm.

3) lnformacja o wysokosci wskaznika zakudnienia osob niepeinosfirwnycnw jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabiritacji zawodowej os6b
niepelnosprawnych:

wska2nik zatrudnienia os6b niepernosprawnych za miesiqc poprzedzaiqcy datq
upublicznienia ogloszenia wynosi powy2ej 6%.

4) fnformacja o wyniku naboru bqdzie zamieszczona w Biuretynie rnformacji
Publicznej i na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy i trliasti czerwionta-
Leszczyny zgodnie z ustawE z dnia 21 ristopada 2oog 

'r. o pracownikach
samorzqdowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.12O2).

. . - Termin naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) ustala sie na
dziefi 22 grudnia 201s r., godz. 9@ w urzqdzie cminy-i niiasta czerwilnxa-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, I piqtro, pok. nr 13 ( Sala Rady).
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