
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 
ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor 

w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, zarządzanie
- co najmniej 5 letni staż pracy
- co najmniej 4 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej 
- nieposzlakowana opinia
- osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o 
samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucji 
administracyjnej, finansach publicznych, rachunkowości. 

b) dobra znajomość obsługi komputera;
c) kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Prowadzenie: 
- urządzeń księgowo ewidencyjnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości,
- terminarza płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości.
2.Bieżąca kontrola nad realizacją tych opłat.
3.Wypisywanie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych dla zalegających z  
opłatami.
4.Uzgadnianie w terminach miesięcznych sum przypisów i odpisów.
5.Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów i sald.
6.Współpraca z pracownikiem przyjmującym i wprowadzającym zmiany do systemu 
opłat.
7.Sporządzanie wykazów osób zalegających z opłatami.
8.Sporządzanie wszelkich informacji i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i bieżącymi potrzebami.
9.Współpraca z organami i urzędami w zakresie zadań realizowanych na 
zajmowanym stanowisku.
10.Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika Gminy.



Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom);
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe; 
e) kwestionariusz osobowy;
f) kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach;
g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa 

popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 kodeksu karnego;

h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A pokój nr 15A z dopiskiem: „Dotyczy 
naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i 
Gminy Koniecpol” w  nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2014 r. do 
godz.15.30. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu/ 
rozmowy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza 6 %. 
Burmistrz może unieważnić nabór na wolne stanowisko na każdym etapie 
postępowania.
Dodatkowe informacje  tel. 34/3551881do84 wewn. 107
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