
WÓjt GminY Dąbrowa Zielona oglasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy
Dąbrowa Zielona - zatrudnienie na podstawie powołania w pełnym wymiane czasu pracy

t. Wymagania niezbędne, które winien spełnió kandydat:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
Z. Ma Pełną zdolnoŚĆ do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. KandYdat nie moŻe byĆ prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

Przeciwko obrotowigosPodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, pneciwko wiarygodnościdokumentów lub za przestępstwo
skarbowe,

4, Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu
pelnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pubticznymi,

5. Nieposzlakowanaopinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
7, KandYdat musi sPełniaĆ jeden z warunków dotyczących wykształcenia i stażu pracy:

1) UkończYł ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzuPełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-1etnią prakĘkę w księgowości,

2| UkończYł Średnią Policeatną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co
najmniej 6-1etnią prakĘkę w księgowości,

3) Jest WPisanY do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4| Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rach u n kowYch a lbo Świadectwo kwa tifi kacyjne uprawn iające do usługowego
Prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2, Wymaganiadodatkowe:
1, PredYsPozYcje osobowoŚciowe: samodzielno ść, zaangażowanie, zdotności analiĘczne,

orga n izacyj ne, ko m u ni kacyjne, u m iejętność kierowa nia zespołem,
2- ZnajomoŚĆ regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości,

odPowiedzialnoŚci za naru§zenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej,
kodeksu PostęPowania administraryjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych
aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku skarbnika, a także
umiejętność właściwego ich stosowania w prakĘce,

3, Dobra umiejętnoŚĆ obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS
Office, BESTI@ oraz pro8ramu księgowości budżetowej i rachunkowości,

4. Dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres,
5. znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami,
6. DodatkowYm atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w

administracji samorządowej, w tym co najmniej 2-1etnia praktyka na kierowniczym
stanowisku w pionie finansowo - księgowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1, Skarbnik GminY jest jednocześnie głównym księgowym budżetu Gminy oraz pelni

obowiązki kierownika Referatu Finansów,
2- Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art.. 54

ust. 1 ustawY z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr L57 , 9oz. 124a
z późn. zm.|,



3. Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przez Wójta Gminy, a w szczególności:
1) lnicjowanie wszelkich działań zmienających do pozyskiwania środków finansowych,
2} Kierowanie pracą referatu,
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacjigospodarczych ifinansowych z

Planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów doĘcząrych
operacji gospodarczych i finansowych,

4| Udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, w których są ustalane zobowiązania
pieniężne,

5) Dokonywanie zmian w budżecie,

6) Wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych,
7| WsPÓłPraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów,

itp.,

8) udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczeĘ gwarancji i
poręczeń,

9) SPrawowanie nadzoru pod względem ekonomiczno -finansovvym nad gminnymi
jednostkami organizaryjnymi,

10) Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
11) opracowanie projektu budżetu Gminy oraz projektu wieloletniej prognozy

finansowej,

12) Opracowanie sprawozdań zwykonania budżetu Gminy,
13) Nadzór nad Prawidlowością i terminowością opracowania planów finansowych

gminnych jednostek organizacyjnych,
1,4) prowadzenie kontrolifinansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych,
15} PrzYgotowYwanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta w

sprawach finansowych,
16) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach finansowych,
17) ZaPewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad

zachowaniem dyscypliny budżetowej,
18) DokonYwanie okresowych analiz wykonania budżetu Gminy oraz opracowywanie

informacji i sprawozdań dla potrzeb Wójta, Rady ijej Komisji,
19} opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Referatu,
20) WYkonYwanie innych zadań przewidzianych przepisamioraz zadań wynikających z

poleceń lub upoważnień Wójta.
4. Wymagane dokumenĘ

1. Dokumenty poŚwiadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o
etaPie odbytych studiów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

2. Kserokopie świadectw pracy,

3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - podpisany
własnoręcznie,

4. zyciorys (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - podpisany
własnoręcznie,

5. List motywacyjny - podpisany własnoręcznie,
6. OŚwiadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynnościprawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych,



7, oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dysrypliny finansów

publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi,

8. Oświadczenie kandydata o niekaralnoŚciprawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowigospodarczemu, przeciwko

działalności ins§Ąucjipaństwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (osoba wybrana do

zatrudnienia będzie obowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego,,Zapytania

o udzielenie informacjio osobie" z Krajowego Rejestru Karnego),

9. oświadczenie lustraryjne lub informacja o uprzednim złożeniu oŚwiadczenia

lustracyjnego wg załącznika la lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o

ujawnianiu informacjio dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat t944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. |J. z 2OO7 r. nr 53, poz. 425 z póŹn. zm.) -
dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia L972r. przystępujących do naboru,

10. lnne dokumenĘ poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

11. Kserokopia dowodu osobistego (str. 1- i2),

12. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne

badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)

13. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencjiz miejsc pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa

Zielona - pok. Nr 111 lub poczta na adres Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 3I,42-265
Dąbrowa Zielona w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko skarbnika

Gminy Dąbrowa Zielona" w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r" do godz, 13.30. OfeĘ, które wptyną

do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu lnformacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DokumenĘ aplikacyjne: list motywacyjny, CV - powinny być opotrzone podpisanq własnoręcznie

klauzulq:

,,Wyrażom zgodę n0 przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustowq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 707, poz.926 z poźn. zm.) oraz ustawq z dnia 27 listopoda

2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U, nrżż3, poz.1458 zpóźn. zm.}."

lnformacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona. Osobą

upoważnioną do kontaktu jest Halina Huras - Zastępca Wójta, Tel.: 34 35 55 009.

Ze względu na zasady powoĘwania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20O2 r. nr L42, poz. 1591 zpożn. zm.)-osoba wyłoniona w

konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Dąbrowa Zielona.

Dąbrowa Zielona, dnia27 maja 2013 r.
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