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WÓJT GMINY BRAŃSZCZYK 

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk 
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy 

 

1. Wymagania niezbędne:  
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust.2 ustawy 

o finansach publicznych: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za 

przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 

do wykonywania obowiązków głównego księgowego;  

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych,  

5)  spełnia jeden z poniższych warunków: 

 

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskielub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę                   

w księgowości, 

 

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada                            

co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,  

c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów,  

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg   

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

2. Wymagania dodatkowe:  

1) posiada znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy               

o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, 

ustawy o systemie oświaty, ubezpieczeń społecznych, ustawy o zamówieniach 

publicznych, 

2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

3) posiada umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym 

programów księgowych, 

4)  samodzielność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, 

umiejętności organizacyjne, kreatywność. 

5) umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystywanie w praktyce. 

 

 

 



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

c) dokonywania wstępnej kontroli: 

 zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

 kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych, 

d) sporządzanie sprawozdań finansowych  dochodów i wydatków budżetowych, 

rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszach 

jednostek oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian               

w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach, 

e) prowadzenie rachunkowości funduszy celowych w zakresie wydatków 

budżetowych i inwestycyjnych, 

f) prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, wyposażenia                            

i materiałów, rozliczanie inwentaryzacji, 

g) prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych, 

h) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań, 

i) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty 

zobowiązań, 

j) przygotowanie danych dotyczących opracowania projektów budżetu na dany rok 

budżetowy oraz planów finansowych zakładów budżetowych, 

k) prowadzenie analityki dochodów i wydatków, ewidencja szczegółowa kont, 

l) przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu bezgotówkowego, 

m) prowadzenie i zamykanie ksiąg rachunkowych, 

n) współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie dokumentacji księgowej, 

o) prowadzenie spraw księgowości budżetowej w zakresie oświaty-szkoły, 

przedszkola, 

p) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Kolegium Odwoławczym, Izbą 

Skarbową, Wojewódzkim Sejmikiem Samorządowym oraz innymi urzędami, 

q) archiwizacja dokumentów, 

r) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy 

służbowej, 

s) wykonywanie innych zadań przydzielonych dodatkowo przez przełożonych                  

związanych z zakresem obowiązków, 

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:  

a) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45,     

07-221-Brańszczyk,  

b) wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz.) 

c) umowa na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej na czas 

nieokreślony, 

d) praca o charakterze biurowym z wykorzystaniem monitora ekranowego, praca      

w budynku nie przystosowanym do poruszania się na wózku inwalidzkim, 

e) stopień odpowiedzialności pracownika, zgodny z przyjętymi regulaminami oraz 

ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy,  

f) u pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  

g) pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez szkolenia, kursy, 

warsztaty, konferencje. 

 

5. Wymagane dokumenty:  

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  

b) list motywacyjny,  



c) kwestionariusz osobowy wraz z nr telefonu, 

d) kopię dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz kopie 

dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;  

e) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz                

w pełni korzysta z praw publicznych, 

6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

f) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy 

zatrudnienia, 

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2014r poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. 

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r poz.1202) 

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wyniósł 8%. 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem                          

i miejscem zamieszkania z dopiskiem: 

„Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy" 
w terminie do dnia 8 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku, przy ul. Jana Pawła II 

45, pokój nr 7 – sekretariat, do godz. 16
00 

 lub drogą pocztową na adres urzędu. 

W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę 

stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, o których mowa w ogłoszeniu 

oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brańszczyku.  

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Komisja 

Rekrutacyjna przeprowadzi według zasad określonych w „Regulaminie naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brańszczyku” stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Nr 113/2009 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 października 2009r. (tekst regulaminu naboru 

zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej). 

 

 

 

 

WÓJT 

mgr Mieczysław Pękul 


