Durmlstrz; ~Ilasta Darlowo
Wojew6dz(wo zachudn iopomorskii

OR.211 0.4.2016
OGLOSZENIE
Burmistrz Miasta Darlowo
oglasza nab6r kandydat6w na wolne stanowisko ds. ksiygowosci budzetowej w Referacie
Budzetu i Finans6w w Urzydzie Miejskim w Darlowie, 76-150 Darlowo, Plac Tadeusza
Kosciuszki 9.
1. Wymagania niezbydne:
a) okreSlone przepisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorz'l-dowych (Dz. U.08 Nr 223, poz. 1458),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem s'l-du za umyslne przestypstwo scigane
z oskarzenia pUblicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania
z pelni praw publicznych,
d) wyksztalcenie wyzsze, ekonomiczne,
2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielnose, dobra organizacja pracy, umiejytnosc pracy w zespole,
b) dyspozycyj nose,
c) znajomose ustaw:
- ustawy 0 finansach publicznych,
- ustawy 0 rachunkowosci,
- ustawy ordynacja podatkowa,
- ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych,
- ustawy 0 postypowaniu egzekucyjnym wadministracji,
d) znajomosc obslugi komputera,
3. Zakres zadan wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje miydzy innymi:
a) rozliczanie i egzekucja mandat6w karnych Strazy Miejskiej,
b) windykacja nalemosci wynikaj'l-cych z prowadzonej strefy platnego parkowania na
terenie Darlowa drog'l
egzekucji administracyjnej
(wystawianie tytu16w
wykonawczych do Urzyd6w Skarbowych),
c) wykonywanie zadan organu podatkowego w zakresie podatku od srodk6w
transportowych, oplaty miejscowej i targowej, a w szczeg6lnosci:
- opracowanie decyzji z zakresu podatk6w,
przygotowanie dokument6w do wydania decyzji 0 odroczeniu terrninu platnosci ,
rozlozeniu na raty lub umorzeniu zaleglosci podatku lub oplaty lokalnej,
- przygotowanie dokument6w w postypowaniu odwolawczym,
- przeprowadzanie czynnosci sprawdzajq.cych,
przygotowanie dokument6w w celu Wszczycia postypowania karno-skarbowego
przekazywanie ich do Urzydu Skarbowego,
4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla ce16w rekrutacji,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu dyplomu, swiadectw lub innych dokument6w potwierdzaj<j.cych
posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie swiadectw pracy,
e) podpisane oswiadczenie kandydata, ze posiada pelnq. zdolnosc do czynnosci prawnych
i 0 korzystaniu z pelni praw publicznych,
f) podpisane oswiadczenie 0 niekaralnosci za przestypstwo popelnione umyslnie,
g) podpisane oswiadczenie kandydata ° wyrateniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celow rekrutacji.

5. Inne informacje:
W miesiqcu poprzedzajqcym daty upublicznienia ogloszenia ww. konkursu, wskamik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Miejskim w Darlowie, w rozumieniu
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
niepelnosprawnych, wynosil powyzej 6%.

Oferty wraz z dokumentami naieiy skladac:
w zamkniytej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym
osoby skladaj~cej ofert-r z adnotacj~: "Nabor Nr OR.2110.4.2016 na stanowisko
urz-rdnicze ds. ksi-rgowosci budzetowej" w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Miejskiego w
Darlowie, Pl. T. Kosciuszki 9 w poniedzialek, wtorek, sroda w godzinach od 7.00 do 15.00, w
czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00, w piqtek w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na adres
PI.
T.
Kosciuszki 9,
Urzydu Miejskiego
w Darlowie, 76-150 Darlowo,
w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostanq poinformowani

0

terminie rozrnowy kwalifikacyjnej .

Aplikacje, kt6re wplynC! do urzydu po wyzej okrdlonym terminie nie bydC! rozpatrywane.

Darlowo, dnia 09 grudnia 2016 r.

