
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze                     

w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych i odpadów 

komunalnych.  

 

1. Wymagania niezbędne:  

a) obywatelstwo polskie,  

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

c) wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe,  

d) minimum sześciomiesięczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,  

e) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,  

f) nieposzlakowana opinia,  

g) umiejętność wykorzystywania technik komputerowych, 

h) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz przepisów szczegółowych wynikających z zakresu pracy na 

stanowisku (m.in. ustaw: zbiorowym o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o 

dostępie do informacji publicznej)  

 

2. Wymagania dodatkowe:  

a) sprawna obsługa komputera i oprogramowania pakietu Office,  

b) znajomość programów do rozliczeń opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne,  

c) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, 

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,  

d) posiadanie prawa jazdy kat. B.  

 

3. Zakres wykonywanych zadań:  

a) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczania wpłat za wodę i ścieki i odpady 

komunalne, 

b) prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności opłat za wodę, ścieki i 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

c) sprawozdawczość wynikająca z zakresu obowiązku na stanowisku,  

d) kontrola przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,  

e) wystawianie wezwań do zapłaty,  

f) fakturowanie i rozliczanie opłat, w tym dostarczanie odbiorcom faktur,  

g) monitorowanie zawierania umów na pobór wody, regulowania należności za sprzedaż 

wody, odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.  

h) przygotowywanie upomnień oraz windykacja nieuregulowanych należności,  

i) przyjmowanie i weryfikacja danych zawartych w deklaracjach składnych przez właścicieli 

nieruchomości,  

j) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,  



k) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa 

miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała 

ich weryfikacja,  

l) wydawanie postanowień i upomnień dotyczących opłat za wodę, ścieki i odpady 

komunalne,  

m) uzgadnianie wpływów i dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych.  

 

4. Informacja o podstawowych warunkach pracy:  

a) pełny wymiar czasu pracy,  

b) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,  

c) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,  

d) wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,  

e) urlop wypoczynkowy w wymiarze:  

• 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,  

• 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.  

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

a) praca przy komputerze,  

b)wyjazdy służbowe,  

c) obsługa urządzeń biurowych,  

d) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, zestaw komputerowy, szafa metalowa,  

e) fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna w warunkach pokoju biurowego, ogrzewanego 

i oświetlonego światłem naturalnym.  

 

Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych - nie 

występują.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) informuję, iż w miesiącu 

poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.  

 

6. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:  

a) kwestionariusz osobowy – kompletnie wypełniony i własnoręcznie podpisany,  

b) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,  

c) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,  

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,  

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,  

f) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego,  



g) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

h) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych,  

i) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu. 

  

7. Miejsce złożenia oferty:  

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z 

podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rozliczeń wodno-

kanalizacyjnych i odpadów komunalnych” w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.,  do godz. 

10.00 na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 

osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i 

terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.  

 

Uwaga: Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony 

w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.  

 

Informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i 

umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Zielona, dn. 15.01.2018 r. 


