
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY LĄDEK

Z DNIA 27.02.2012r

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lądek

Wójt Gminy Lądek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze 

w Urzędzie Gminy Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek

1. Stanowisko pracy: ds. wymiaru podatków i opłat

2. Wymiar zatrudnienia: pełny  etat

3. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,

4) szczególna znajomość przepisów ustaw: 

- ordynacja podatkowa,

- o podatkach i opłatach lokalnych,

- o podatku rolnym i podatku leśnym, 

-  ustrój i kompetencje samorządu gminnego, 

5) posiadane wykształcenie wyższe, preferowany zakres : finanse – rachunkowość, 

bankowość,                                                                                                     

6) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej, 

7) posiada łącznie co najmniej 2 lata stażu pracy.

4. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i leśnego,

2) prowadzenie postępowań podatkowych i sporządzanie decyzji ustalających wymiar 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania 

pieniężnego, 

3) przeprowadzanie kontroli w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego,

4) planowanie i sprawozdawczość w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku 

od nieruchomości i podatku rolnym oraz leśnym, 



5. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae,

2) list motywacyjny, 

3) oświadczenia o:  

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,

- braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,

- posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,   

6) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych „. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę  i  wszystkie  wymagane  dokumenty  należy  złożyć  osobiście  lub  przesłać  na  adres: 

Urząd  Gminy  Lądek,  ul.  Rynek  26,  62-406  Lądek  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem: 

„Nabór  na  stanowisko  ds.  wymiaru  podatków  i  opłat”.  Nabór  ofert  trwa  do  dnia 

09.03.2012r  do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Dokumenty, 

które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane

Lista  kandydatów  spełniających  wymagania  formalne,  zakwalifikowanych  do  dalszego 

postępowania  zostanie  ogłoszona  na  tablicy  ogłoszeń   Urzędu  Gminy  Lądek  oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gmina-ladek.pl.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

     Wójt Gminy

/-/ Arleta Pleśniak


