
 

 

Zarządzenie nr 2/2016 

Kierownika Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie 

z dnia 15 lutego 2016 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego 
                 w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie. 

 

 

Na podstawie art. 2 pkt. 3, art. 7 pkt. 4, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 z późn. zm.) oraz  § 7 ust. 1 i 2 Statutu Gminnego Zakładu 
Budżetowego w Lanckoronie ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/214/06 Rady Gminy 

Lanckorona z dnia 12.04.2006 roku z późniejszymi zmianami.  
 

Zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłaszam nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Zakładzie 
Budżetowym w Lanckoronie. 

2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

            Kierownik 

     Gminnego Zakładu Budżetowego 
   w  Lanckoronie 

 

/-/  Wacław Radoń 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2016 

Kierownika Gminnego Zakładu Budżetowego 
w Lanckoronie  z dnia 15 lutego 2016 r. 

 

 

Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie 

ul. 3-go Maja 587 
34-143 Lanckorona 

OGŁASZA NABÓR 

 NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  

                                                                                                

1. Wymagania niezbędne  
(wynikające m.in. z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych):  

a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  

publicznych, 
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 

koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, 
e) spełnia jeden z poniższych warunków: 

 ukończyła  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne 
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia 

magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 

co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
 ukończyła  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną 

i posiadaco najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych 

przepisów, 
 posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych  albo  świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające 
do  usługowego  prowadzenia  ksiąg   rachunkowych , wydane 

na  podstawie  odrębnych   przepisów 
f)  nieposzlakowana opinia, 

g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym 
    stanowisku, 

h) znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, 
      rachunkowości, podatków, prawa pracy, zamówień publicznych, 

      samorządu gminnego, gospodarki komunalnej, 



 

2.Wymagania dodatkowe:  
1)  umiejętność obsługi komputera w tym znajomość  programów  

     biurowych- edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych) i innych 

     urządzeń biurowych,  
2)  umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność. 

 
 

  
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a)prowadzenie rachunkowości Gminnego Zakładu Budżetowego zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami,   

b)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Zakładu, 
c)dokonywanie wstępnej kontroli:  

 zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym   Gminnego Zakładu Budżetowego, 

 kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych 

i finansowych, 

b) przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków 
Gminnego Zakładu Budżetowego, 

c) prowadzenie kadr jednostki, 
d) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej 

i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów 
i wydatków Gminnego Zakładu Budżetowego,  

e) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek 
podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania, 

f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, 
g) prowadzenie nadzoru i dbałość nad  przechowywaniem, archiwizacją 

i zabezpieczeniem dokumentów finansowo-księgowych,  
h) nadzór nad  przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, 

i) nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników 
majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad 

inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie 

rozliczenia inwentaryzacji składników majątku 
j) nadzór w Zakładzie nad prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych, 
k) sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS,  kontrola zgodności wydatków 

z regulaminem i przepisami prawa, 
l) nadzór, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie 

ich obsługi księgowej, 
m) prowadzenie  korespondencji w zakresie spraw finansowych, 

sporządzanie  obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych, 
n) pełnienie nadzoru nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych 

dochodów, 
o) nadzór, kontrola i rozliczanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio podlegających głównemu księgowemu zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym, 



p) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy 

prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika 
jednostki należą do kompetencji Głównego  Księgowego.  

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 
a) praca w wymiarze jednego etatu,  

b) pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem mieści 
się w budynku na I piętrze, w budynku brak windy.  W pomieszczeniu pracy 

dojścia i przejścia uniemożliwiają poruszanie się  wózkiem inwalidzkim. Na 
stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę 

osobom niewidomym,  
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy. 

Zatrudniona    osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1202 z późn. zm.) podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz 
pierwszy zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która 

kończy się  egzaminem. 
 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:  

W miesiącu poprzedzającym datę  ogłoszenia naboru, wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Budżetowym 

nie przekroczył 6%. 
 

6. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 

d) oświadczenie kandydata, że posiada  pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, 

e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za 
przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe,  

f) oświadczenie kandydata 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 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm. oraz  ustawą 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1202, z późn. zm.),   

g) kserokopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż 
pracy i doświadczenie zawodowe,  

h) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo, 
dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), 

i) kserokopie innych dokumentów potwierdzających o posiadanych 
kwalifikacjach i umiejętnościach. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być podpisane przez 

kandydata.       
 

W przypadku przedstawienia propozycji zatrudnienia kandydat zostanie 

zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów 
oraz  zaświadczenia o niekaralności z KRS.  

 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w 

Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie” – osobiście 
w  siedzibie Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie  przy ul. 3-go 

Maja 587 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład 
Budżetowy w Lanckoronie, ul. 3-go Maja 587, 34-143 Lanckorona 

w terminie do dnia 29.02.2016 r. (liczy się data wpływu do GZB). 

Aplikacje, które będą dostarczone do Gminnego Zakładu Budżetowego 

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lanckoronie oraz tablicy 

informacyjnej Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie 
przy ul. 3-go Maja 587.   
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