
Pokój, 19.07.2018 r. 

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
Podinspektora windykacji należności i obsługi kasowej

 Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Urząd Gminy w Pokoju 
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
Określenie stanowiska: podinspektor
1. Wymagania niezbędne: 
1). obywatelstwo polskie lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2). pełna zdolność do czynności prawnych,
3). korzystanie z pełni praw publicznych,
4).  niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5). niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6). wykształcenie średnie
7). stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku ,
8). staż pracy min. 2 lata w administracji publicznej.
9)  bardzo  dobra  znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu:  finansów  publicznych,  samorządu
gminnego, kodeksu cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku
Vat, ustawy o rachunkowości.
10). odporność na stres, umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność praktycznego
stosowania przepisów, umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych, 
11) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność,  terminowość,  rzetelność;  sumienność,  obowiązkowość,  bezstronność,  łatwość
nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
12) bardzo dobra organizacja czasu pracy,
13) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
14)  bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych,
16). Prawo jazdy kat. B,
17). dyspozycyjność
2. Wymagania dodatkowe:
brak
3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
1).prowadzenie ewidencji finansowej dla rozrachunków z kontrahentami korzystającymi z lokali,
terenów,  komórek,  garaży  i  innych  składników  majątkowych  gminy  (naliczenia  i  rozliczenia,
księgowane wpłat, wystawianie faktur, uzgadnianie sald rozrachunków),
2).prowadzenie egzekucji należności cywilno – prawnych na zasadach określonych w ustawie z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
3). prowadzenie czynności związanych z procedurą udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny
4)  Ochrona  wartości  pieniężnych  dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w  Pokoju,  Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, Urzędu Gminy Pokój



1. Przechowywanie  wartości  pieniężnych  w  warunkach  zapewniających  należytą
ochronę

2. Informowanie  skarbnika  gminy  i  wójta  gminy  o  wystąpieniu  okoliczności
obniżających ochronę wartości pieniężnych

3. Zachowanie  tajemnicy  o  terminach,  godzinach  przechowywanych  i
transportowanych kwot

5) Transport wartości pieniężnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju,
Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałem Przedszkolnym  w Domaradzu,  Zespołu  Szkół
Gimnazjalnych w Pokoju, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, Urzędu
Gminy Pokój

1. Transportowanie wartości pieniężnych z banku do jednostki oraz transport wartości
pieniężnych z jednostki do banku

2. Dokonywanie transportu wartości w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz  regulacjami  wewnętrznymi jednostki  w tym zakresie,  oraz  przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa wartości transportowanych oraz bezpieczeństwa osobistego. 

6)  Gospodarka  kasowa  dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w  Pokoju,  Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Zespołu Szkół Gimnazjalnych w
Pokoju, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, Urzędu Gminy Pokój

1. Dokonywanie operacji kasowych w zakresie przyjmowania gotówki oraz jej wypłaty
z kasy.

2. Przyjmowanie  wszelkich  wpłat  do  kasy  wynikającej  z  działalności  operacyjnej
urzędu  oraz  jednostek  budżetowych,  których  obsługę  finansową  wykonuje  urząd
gminy.

3. dokonywanie  realizacji  gotówkowej  wydatków  na  podstawie  dokumentów
podpisanych  przez  skarbnika  lub  głównego  księgowego  jednostki  budżetowej  i
zatwierdzonych przez kierownika

4. Żądanie potwierdzenia obioru gotówki tj. złożenia podpisu przez osobę otrzymującą
gotówkę na dowodzie kasowym stanowiącym podstawę wypłaty

5. żądanie  okazania  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  potwierdzające
tożsamości  odbiory  gotówki,  w  przypadku  gdy wypłata  dokonywana  jest  osobie
nieznanej,  a  następnie wpisanie na dowodzie kasowym imienia i  nazwiska osoby
pobierającej gotówkę. 

6. żądanie  pisemnego  upoważnienie  do  pobrania  gotówki  przy  wpłatach  osobom
trzecim, które następnie należy dołączyć do dowody kasowego

7. bieżące rejestrowanie w ujęciu chronologicznym w raporcie kasowych przychodów i
rozchodów gotówki

8. sprawdzanie stanu gotówki w kasie z saldem raportu kasowego na koniec każdego
dnia. 

7)  Dowody kasowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju, Szkoły Podstawowej z
Oddziałem  Przedszkolnym  w  Domaradzu,  Zespołu  Szkół  Gimnazjalnych  w  Pokoju,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, Urzędu Gminy Pokój

1. Sporządzanie wszelkich dowodów kasowych wymaganych przez instrukcję kasową
obowiązującą w jednostce. 

2. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania
• Czeków 
• Dowodów K – 104
• Dowodów K – 103
• Dowodów KP
• Kwitariusze przychodowe do poboru podatków



• Karty drogowe

3. Prowadzenie rejestru depozytów.
8) Gospodarka środkami trwałymi i wyposażenia dla urzędu gminy

1. Prowadzenie ewidencji analitycznej rzeczowych niskocennych składników majątku
(ewidencja analityczna do konta 013)

2. Prowadzenie  ksiąg  inwentarzowych  środków  trwałych  (ewidencja  analityczna  do
konta 011)

3. Nadzór nad przepływem dokumentacji związanej z gospodarką środkami trwałymi
OT, LT, PT itp. 

9) Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług dla Gminy Pokój
a) wystawianie faktur oraz dowodów wewnętrznych na czynności objęte podatkiem od
towarów i usług (i niepodlegające VAT)
b) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
c) przygotowanie jednolitego pliku kontrolnego dla podatku od towarów i usług.

10) Prowadzenie egzekucji należności publicznych na zasadach określonych w ustawie z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11). informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
12). wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Pokój.
4.Warunki zatrudnienia: 
1). zatrudnienie w wymiarze czasu pracy-1 etat,
2) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim
medycyny pracy,
3). praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
siedziba pracodawcy (budynek nie  jest  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),  brak
windy,  praca  biurowa  przy  monitorze  ekranowym.  Oświetlenie  stanowiska  pracy  światłem
dziennym i sztucznym.
4). W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
Pokój  ,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych nie wynosił 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1). wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
2). życiorys – curriculum vitae,
3). kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,
4). kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5)  oryginał  kwestionariusza  osobowego  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie  –  zgodnie  z
rozporządzeniem  MPiPS  z  28.05.1996  r.  w  sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców
dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  sposobu  prowadzenia  akt
osobowych Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz.286 z późn. zm.),
6). oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które
prowadzony jest nabór,
7)  oświadczenie  kandydatki/kandydata,  że  nie  był(a)  prawomocnie  skazan(a)y  za  przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy
się  w  stosunku  do  niej/niego  żadne  postępowanie  karne,  za  naruszenie  dyscypliny  finansów
publicznych
8) oświadczenie kandydatki/kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
9) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Dotyczy sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna będąc w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
będzie chciała skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia,



10) dobrowolne wyrażenie zgody na gromadzenie i  przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój w
Pokoju danych osobowych kandydatki/kandydata  do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o
posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.
11). w przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez
biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego.
12). Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydatkę/kandydata.
6. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych
1).Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać  w zamkniętej  kopercie  w siedzibie  Urząd
Gminy  Pokój  ul.  Sienkiewicza  8,  46-034  Pokój,  sekretariat  lub  pocztą  na  adres  jednostki  z
dopiskiem:  „Dotyczy naboru  na  stanowisko:  podinspektor”  oraz  podaniem imienia,  nazwiska  i
adresu do korespondencji osoby składającej ofertę w terminie do 30 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
Liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Pokoju
2). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie, w inny sposób niż
określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
3). Kandydatki/Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową
lub  telefonicznie  o  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  kolejnego  etapu  naboru  (rozmowy
kwalifikacyjnej).
4).  Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczana  na  stronie  internetowej
http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój

Barbara Zając
/-/
wójt gminy Pokój


