
Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektora  ds. wymiaru  podatków.

Osoba  ubiegająca  się  o  zatrudnienie  musi  spełniać  następujące  wymagania 
niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

• jest obywatelem polskim, 
• posiada wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne;
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiada umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów operacyjnych 

stosowanych w    administracji,
• znajomość przepisów prawa : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i 

leśnym,  ordynacji  podatkowej  ,  o  samorządzie  gminnym,  o  postępowaniu 
administracyjnym, o finansach publicznych, 

Wymagania  dodatkowe  związane  z  zatrudnieniem  na  stanowisku,  na  które 
przeprowadzany jest nabór:
• posiadanie prawa  jazdy   kategorii B
• umiejętność analizowania aktów prawnych
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność, opanowanie,

Zakres  zadań  wykonywanych  na  stanowisku,  na  które  przeprowadzany  jest 
nabór:

1) przygotowywanie decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz 
decyzji dotyczących ulg podatkowych;
2) prowadzenie , uzgadnianie rejestru przypisów i odpisów z dziennikiem obrotów ,
3) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz wydawanie i rozliczanie
druków;
4) rozliczanie inkasentów z zobowiązań pieniężnych, obliczanie wysokości
prowizji należnej za inkaso;
5) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
6) przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
7) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości załatwianych spraw.
8) kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 



Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – podanie,
2) życiorys,
3) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
5) kwestionariusz osobowy*,
6) kserokopia prawa jazdy,
7) oświadczenie o niekaralności,

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy 

Osie, ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na 

wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. wymiaru  podatków”

należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2010 r. do godz. 12   00  

Po upływie terminu składania dokumentów zostanie ogłoszona lista kandydatów w 
BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu .
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i 
ewentualnie  o przeprowadzeniu  testu kwalifikacyjnego w terminie do 
5 września 2010 r.

* druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy Osie lub pobrać ze 
strony Biuletynu,  

Osie, dnia 10 sierpnia  2010 r.                                              Wójt Gminy

                                                                   mgr inż. Michał Grabski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Osiu w dniu :  10 sierpnia 2010 r.

Zdjęto: …………………………………


