
BURMISTRZ KRZEPIC
OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY DS. FINANSOWO – KSIĘGOWEJ OBSŁUGI OŚWIATY 
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
1. Wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 869), w tym: 

a)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają 
zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

     b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

     c) 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;

     d) posiada znajomość 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 posiada co 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.

2. Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów  z zakresu  księgowości: ustawa o 
rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, przepisy ordynacji podatkowej, Karta 
Nauczyciela, ustawa prawo oświatowe
b)  znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, przepisów z zakresu postępowania administracyjnego- kodeks postępowania 
administracyjnego,  oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych
c)  znajomość obsługi programów księgowych, w szczególności „Księgowość Optivum” oraz 
„Finanse Vulcan”
d)  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
e)  umiejętność organizowania pracy i analitycznego myślenia;
f)  samodzielność, komunikatywność, kreatywność.



3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Kierowanie rachunkowością jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami:

- kontrola i obieg dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji 
gospodarczych,

- prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostek,
- nadzór w zakresie rozliczania majątku podległych jednostek, kontrola ksiąg 
inwentarzowych, inwentaryzacja i jej rozliczanie,
- terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych: zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej oraz innych rozporządzeń i ustaw.
- sporządzanie projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek budżetowych,
- bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości  oraz ustalanie wartości aktywów i 
pasywów, oraz wyniku finansowego.

b) Prowadzenie gosp. finansowej jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami:
- bieżące czuwanie nad realizacją planów finansowych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
 - przestrzeganie zasad dotyczących dyscypliny budżetowej,
- ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostek,
- terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomicznych o działalności i stanie 
finansów jednostek,
- czuwanie nad prawidłowym zaciąganiem zobowiązań w granicach środków i zadań 
zawartych w planach finansowych – parafowanie własnym podpisem 
- prawidłowa gospodarka materiałowa.

c) Sporządzanie analiz gospodarki finansowej jednostki oraz ustalanie wniosków 
wynikających z tych analiz.

d) W ramach kontroli wewnętrznej dokonywanie następujących czynności:
- wstępna kontrola
- bieżąca kontrola operacji gospodarczych związanych z wydawaniem środków pieniężnych,
- obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym,
- innymi operacjami określonymi w odrębnych przepisach.
- następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania.

e).Opracowywanie przepisów wewnętrznych jednostek wynikających z art. 10 ustawy o 
rachunkowości,

4. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4 
godzin dziennie  z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób
niepełnosprawnych w urzędzie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.



5. Wymagane dokumenty:
a)   krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
b)   list motywacyjny,
c)   kopie dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy ,
e)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr 
Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
f)    posiadane referencje,
g)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku  Głównego Księgowego  ds Finansowo-Księgowej Obsługi Oświaty, 
 (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania 
załącznik dołączony do ogłoszenia),
h) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (druk dostępny w biurze kadr Urzędu 
Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia)
i)  oświadczenie kandydata, że 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
(druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania 
załącznik dołączony do ogłoszenia)
j)  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (druk 
dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik 
dołączony do ogłoszenia). 
k) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w 
Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia).
l) oświadczenie kandydata o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w 
zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (druk dostępny w 
biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony 
do ogłoszenia).
m) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który 
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2018 poz. 1260)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, 
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do   11 lipca 2019 roku
 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego  ds 
Finansowo- Księgowej Obsługi Oświaty” oraz imię i nazwisko kandydata wraz ze wskazanymi 
przez kandydata danymi kontaktowymi. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje 
data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne
lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.



Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną 
poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj. 
rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej 
przy ul. Częstochowskiej  13 .

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane 
własnoręcznym podpisem.

Krzepice, dn. 25.06.2019r.

http://www.bip.pl/
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