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OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

1. Wójt Gminy w Komprachcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 

w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:  

inspektor ds. księgowości (pełny etat) 
( nazwa stanowiska na które ogłasza się nabór ) 

2. Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalizacji: ekonomia, rachunkowość, finanse, 

administracja, 

3) staż pracy: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku biurowo – 

administracyjnym związanym z rozliczeniami/kontrolą dokumentów kosztowych lub 

księgowych, 

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

3. Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość przepisów w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 

ustawy o samorządzie gminnym, 

2) obsługa komputera w zakresie środowiska Windows oraz dobra znajomość pakietów office; 

3) odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) Zadania główne: 

I. Prowadzenie spraw w zakresie księgowości, a w szczególności: 

- Ewidencja zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, 

- Kontrola planowanych kwot wydatków oraz potwierdzenie zabezpieczenia 

finansowanego w budżecie,  

- Dekretacja oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów 

księgowych zgodnie z uchwałą budżetową w pełnej szczegółowości wraz z korektą 

zaangażowania, 

- Uzgadnianie salda zaangażowania, 

- Sporządzanie dokumentów PK: 

 Faktur, 

 Not,  

 Decyzji wystawianych przez referaty UG Komprachcice, 

 Naliczeń wystawianych przez referaty UG Komprachcice, 

 Dotacji, 

 Przekazania środka trwałego, zakupu, likwidacji,  

- Wystawianie faktur sprzedażowych wraz z prowadzeniem rejestru, 

- Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych oraz 

innych dokumentów o równoważnej ważności dowodowej, 

- uzgadnianie stanu kont analitycznych z kontami syntetycznymi Urzędu; 

- Sporządzanie deklaracji VAT dla Urzędu Gminy Komprachcice, 
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- Prowadzenie rejestru przyznanych dotacji z budżetu Gminy Komprachcice wraz z 

bieżącą ewidencją przekazanych kwot dotacji oraz zasileń jednostek podległych 

Gminie Komprachcice,  

- rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę na zadania bieżące i 

inwestycyjne, 

- Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z  terminami wynikającymi z przepisów 

prawa do: 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 Krajowego Biura Wyborczego, 

 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

 Głównego Urzędu Statystycznego, 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

 Starostwa Opolskiego, 

 Pozostałych sprawozdań. 

- Sporządzanie sprawozdań finansowych m.in. Zmiany w Funduszu, Bilans, Rachunek 

Zysków i Strat, 

- Prowadzenie analityki wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, 

- Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, 

- Bieżące zapoznawanie się ze zmianami przepisów obowiązujących w zakresie 

stanowiska pracy. 

 

II. Realizowanie następujących zadań okresowych: 

- prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami Urzędu; 

- sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wydatków, zobowiązań i 

należności Urzędu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa; 

- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych; 

- rozliczanie inwentaryzacji przy wykorzystaniu programu komputerowego. 

 

2). Zadania pomocnicze: 

1. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego; 

2. zastępstwo pracownika księgowości ds. wydatków 

3). Zadania okresowe: 

1. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych; 

2. rozliczanie inwentaryzacji przy wykorzystaniu programu komputerowego. 

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w budynku Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, pokój na parterze. Stanowisko 

pracy związane z pracą przy komputerze, kontakt z petentami. 

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%. 

 

7. Wymagane dokumenty: 
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 

procesu naboru, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
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3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność  

z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać 

w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 

jednego etatu,  
8) dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać  

z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

9) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać do dnia:  

24.01.2022 r. do godz. 12.00 

pod adresem: Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46 – 070  Komprachcice,  

w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, z dopiskiem: 

„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowości” 

 

    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyż. wym. terminie nie będą rozpatrywane. 

 

   Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy  

ul. Kolejowej 3 (pokój kadr nr 107, I – sze piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

pod adresem: bip.komprachcice.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 

77 4031704. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym 

powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. 

   Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach oraz na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej. 

 

 

 

Wójt Gminy Komprachcice 

/-/ Leonard Pietruszka 

 

 
Komprachcice, 11.01.2022 r. 


