
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78- 449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6 
 

Stanowisko  referenta ds. księgowości podatkowej  ( 1 etat )  
w Referacie Podatków i Opłat 
 
1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

oraz umyślne przestępstwo skarbowe,  
d) nienaganna opinia, 
e) wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
f) minimum  2-letni staż pracy w księgowości, 
g) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych, 
h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*;  

 
2. Wymagania dodatkowe: 

a) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową, znajomość ustawy  
o samorządzie gminnym, znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach 
publicznych, ordynacja podatkowa  i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dobra 
znajomość obsługi komputera i programów biurowych, 

b) umiejętność pracy w zespole, 
c) umiejętności organizacyjne w szczególności samodzielność w organizacji pracy 

własnej, 
d) kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość, 

dyspozycyjność i odporność na stres. 
 
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku: 
1) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy w zakresie dochodów gminy z tytułu  

podatków i opłat: 
 dekretowanie dowodów księgowych,  
 wprowadzanie do komputera przychodów,  
 uzgadnianie miesięczne dochodów z saldem wyciągów bankowych, 
 uzgadnianie z jednostkami i zakładami budżetowymi sald na koniec okresu   
      sprawozdawczego. 
2) prowadzenie kart rozrachunkowych z odbiorcą i dostawcą, 
3) dokonywanie przypisów i odpisów należności oraz komputerowe księgowanie wpłat  

z tytułu podatków,  
4) przygotowywanie oraz przedkładanie  Kierownikowi Referatu Finansów i Budżetu 
      danych do sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów      
      podatkowych, 
5) rozliczanie inkasentów z podatków i opłat oraz naliczanie prowizji dla inkasentów, 
6) sporządzanie kwartalnych informacji o wysokości wpływów z podatku rolnego dla Izb 

Rolniczych, 
7) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej i podatkowej danych potrzebnych do 

wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych, nie zaleganiu  
w regulowaniu podatków, figurowaniu w ewidencji podatników,  

8) sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców, 



9) analizowanie realizacji wpływów  z tytułu podatków i opłat oraz czuwanie nad   
rytmicznym wpływem dochodów oraz współpraca ze stanowiskiem ds. egzekucji nad  
likwidacją zaległości, 

10) planowanie podatkowych  należności  budżetowych  oraz opracowywanie analiz                   
      i sprawozdań w tym zakresie, 
11) inwentaryzacja podatków, 
12) terminowe sporządzanie upomnień na zaległości podatkowe. 
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

 godziny pracy wg czasu pracy określonego w Regulaminie Pracy Urzędu, 
 praca  wykonywana jest  na terenie Urzędu, 
 obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4  h 

dziennie), biurowego, praca z dokumentami, przyjmowanie przedsiębiorców, 
beneficjentów i innych klientów Urzędu, 

 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosi więcej niż 6%. 
  

6. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny, 
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
f) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, 
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
h) oświadczenie  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,  
i) oświadczenie o stanie zdrowia. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo 
lub pocztą na adres Urzędu do dnia 21.05.2019 roku (włącznie) decyduje data wpływu,  
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji  
i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko  referenta ds. księgowości 
podatkowej. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy 
telefonicznie. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej /www.bip.bornesulinowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie przy ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo. 
 
 

 
 
Burmistrz Bornego Sulinowa 

 
(-)  Dorota Chrzanowska 

 
 



 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów będzie Burmistrz Bornego Sulinowa  
z siedzibą w Bornem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 943734154, iod@bornesulinowo.pl, 
3) dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) dane osobowe kandydata wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia przechowywane 
będą przez okres 10 lat po zakończeniu okresu zatrudnienia, dane osobowe pozostałych 
kandydatów wskazane w protokole będą przechowywane przez okres 5 lat. Oferty 
kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole 
naboru zostaną odesłane. 
5) kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo  
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 37 34 144 – Krystyna 
Grendus – Kierownik Referatu Organizacyjnego. 
 
 
 


