
Zarządzenie Nr 47/2021 

Wójta Gminy Rychliki 

z dnia 08 kwietnia 2021 roku 

w sprawie ogłoszenia I naboru na wolne stanowisko urzędnicze  

w Urzędzie Gminy Rychliki 

 

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłaszam I nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie 

Gminy Rychliki. 

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

3. Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w składzie: 

1) Elżbieta Biczak – przewodnicząca 

2) Małgorzata Klepacz – Ciąćka – członek 

3) Kinga Łucewicz – członek 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Wójt Gminy Rychliki 

Zbigniew Lichuszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2021 

Wójta Gminy Rychliki z dnia 08.04.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Rychliki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rychliki 

 

1. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki 

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

ds. księgowości budżetowej 

 

3. Niezbędne wymagania od kandydata: 

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach 

samorządowych tj.: 

a) posiada obywatelstwo polskie, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) posiada nieposzlakowaną opinię. 

2) Wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunki preferowane związane z rachunkowością 

lub administracją, lub finansami publicznymi. Przy wykształceniu średnim konieczny 

co najmniej 3- letni staż pracy na podobnym, związanym z księgowością stanowisku. 

3) Posiada umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych. 

4) Posiada znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na 

stanowisku pracy w zakresie: 

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

d) Ustawa o pracownikach samorządowych; 

e) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 

f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

5)   Dobry stan zdrowia, pozwalający na podjęcia pracy na stanowisku. 

 

4. Dodatkowe wymagania od kandydata: 

1) Odpowiedzialność oraz sumienność; 

2) Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres; 

3) Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole; 

https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.082.0000713,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.049.0000305,USTAWA-z-dnia-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.032.0000217,USTAWA-z-dnia-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2014.147.0001053,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-FINANSOW-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-szczegolowej-klasyfikacji-dochodow-wydatkow-przychodow-i-rozchodow-oraz-srodkow.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2014.147.0001053,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-FINANSOW-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-szczegolowej-klasyfikacji-dochodow-wydatkow-przychodow-i-rozchodow-oraz-srodkow.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2014.147.0001053,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-FINANSOW-z-dnia-2-marca-2010-r-w-sprawie-szczegolowej-klasyfikacji-dochodow-wydatkow-przychodow-i-rozchodow-oraz-srodkow.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.191.0001564,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-FINANSOW-z-dnia-9-stycznia-2018-r-w-sprawie-sprawozdawczosci-budzetowej.html
https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.191.0001564,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-FINANSOW-z-dnia-9-stycznia-2018-r-w-sprawie-sprawozdawczosci-budzetowej.html


4) Znajomość struktury organizacyjnej urzędu;  

6) Dyspozycyjność; 

7. Prawo jazdy kat. B. 

 

5. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku objętym konkursem: 

1) Prowadzenie księgowości Urzędu jako jednostki budżetowej, 

2) Przestrzeganie zasad księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i wewnętrznymi 

uregulowaniami dotyczącymi polityki rachunkowości, 

3) Współpraca ze skarbnikiem w zakresie zgodności dochodów zgodnie z planem 

finansowym jednostki, 

4) Współpraca ze skarbnikiem w zakresie zgodności wydatków z planowanym 

przeznaczeniem i prawidłowością wykorzystania środków finansowych oraz 

w zakresie realizacji harmonogramu wydatków budżetowych, 

5) Rozliczanie dotacji celowych przyznanych gminie 

6) Weryfikacja dokumentów księgowych do zapłaty 

7) Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie adekwatnym do 

stanowiska pracy 

8) Ewidencja i rozliczanie podatku VAT 

9) Współudział przy przygotowaniu materiałów do sporządzenia projektu uchwał 

budżetowych, 

10) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych. 

 

6. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać: 

1) List motywacyjny. 

2) Życiorys zawodowy (CV). 

3) Oryginał Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do  

wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia). 

4) Kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, 

kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, 

zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków). 

5) Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233  § 

1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia): 

a) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 

6) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na 

 zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej. 

7) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (do 

wykorzystania załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Kandydata za 

zgodność z oryginałem 

7. Warunki pracy: 



1) Praca przy komputerze. 

2) Czas pracy: pełny etat. 

3) Zatrudnienie: w ramach umowy o pracę. 

4) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 

umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy 

z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

5) Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rychlikach. 

8. Wskaźnik zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rychliki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%. 

9. Składanie ofert: 

 

Sekretariat Urzędu Gminy Rychliki, pokój 1 lub pocztą w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 

roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Rychliki, 

14-411 Rychliki, Rychliki 86, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 

stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Rychliki.” 

 

10. Inne informacje: 

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Rychliki. 

Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach: 

I – etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów w terminie do dnia 26.04.2021 r.  

II – etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się 

z rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego.  

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie 

o terminie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo lista kandydatów będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.rychliki.pl) 

oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rychliki. 

11. Dodatkowe informacje: 

1) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rychlikach po wskazanym terminie, nie 

będą rozpatrywane, 

2) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 

kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego 

odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy, 

3) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 248 81 55, 

4) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

    



DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje 

dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział 

w naborze. 

Administrator danych i kontakt do niego: 

Wójt Gminy Rychliki, z siedzibą Rychliki 86, 14-411 Rychliki. 

Kontakt do administratora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

iod@rychliki.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora 

danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”. 

 

Załączniki do wykorzystania: 

Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze. 

Nr 3 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji. 

Rychliki, 08.04.2021 r. 


