
 

                                                       OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. finansów w 

Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju  

 

 

 
Określenie stanowiska : referent ds. finansów, wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy.  

 

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do 

zatrudniania na danym stanowisku: 

 

      a) niezbędne: 

- obywatelstwo polskie, 

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

- minimum dwuletni staż pracy,  

- nieposzlakowana opinia,  

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

  publicznych, 

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne         

przestępstwo skarbowe, 

     b) dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów: 

            - znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, 

            - znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, 

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych 

- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz innych urządzeń 

biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks), 

- prawo jazdy kat. B, 

- znajomość podstawowych zasad księgowości.  

 

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest 

nabór: 

  sporządzanie list płacy, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz list wypłaty 

świadczeń, 

 wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników, 

 sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym i bieżące 

regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów w zakresie zadań bieżących, 

 prowadzenie rozliczenia delegacji i zaliczek, 

 prowadzenie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - w oparciu o 

postanowienia ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Urzędem Skarbowym ( w 

zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) w oparciu o postanowienia ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 

pracowników, 

 bieżące prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych w oparciu o 

postanowienia ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości, planów kont dla budżetu państwa i budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego z zakresu dochodów oraz rozporządzenia Ministra 



Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Urzędu Gminy z 

zakresu dochodów Urzędu Gminy,  

 uzgadnianie na bieżąco wpłat za usługi w/w w tym kontrola wpłat gotówkowych za 

wodę i ścieki, 

 przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań finansowych cyfrowych i 

opisowych,  

 przestrzeganie terminowości wpłat należności, 

 odpowiednie zgodne z przepisami zarchiwizowanie każdego roku budżetowego i 

przechowywanie dysków, 

 dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów, o której mowa w art. 54, ust. 1, pkt 3 i ust. 

3, pkt 1 – 3 ustawy Finanse publiczne i bieżące regulowanie zobowiązań wobec 

kontrahentów. 

 

3. Wymagane dokumenty: 

 

           - życiorys (CV), 

           - list motywacyjny, 

           - kwestionariusz osobowy, 

           - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

          -  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 

           - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

             umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

             skarbowe, 

           - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

             praw publicznych, 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony 

danych osobowych: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że 

administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu 

niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem 

umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

4. Rekrutacja przebiega dwustopniowo:  

 

a) wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi 

formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję 

rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy, 

       b) merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i 

polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień 

objętych wymaganiami od kandydata. 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w miesiącu  listopadzie był wyższy niż 6%. 

 



6. O terminie rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

 

7. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na 

czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę 

na czas nieokreślony. Jeśli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania 

stosunku pracy, to nawiązuje się go z kolejną osobą  spośród kandydatów 

wymienionych w protokole rekrutacji.  

 

8. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko 

referenta ds. finansów w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój” 

osobiście na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach 

od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 

10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie od 11 do 21 grudnia br.      

       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

9. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu   

      Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  

 

 

 

                                                                                                    Adam Pałys 

                                                                                            Wójt Gminy Solec-Zdrój 


