
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
oglasza nabor na wolne kierownicze stanowisko urzqdnicze: 
Kierownik Referatu Podatkow, ONat Lokalnych i Windykacji 

I. Wymiar etatu: 1 etat. 
11. Wymagania niezbqdne: 

1, posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystanie 
z pelni praw publicznych, 

2, brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestepstwo scigane z oskarienia 
publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe, 

3. nieposzlakowana opinia, 
4. posiadanie wyksztalcenia wyzszego, 
5. posiadanie, co najmniej 5 letniego staiu pracy lub wykonywanie, przez co najmniej 5 lat 

dzialalnoSci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, 
6. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na okreslonym stanowisku. 

Ill. Predyspozycje i umiejqtnosci dodatkowe: 
1. posiadanie wyksztalcenia drugiego stopnia na kierunku lub specjalnosci: ekonomia, finanse 

publiczne, rachunkowosC, administracja publiczna, windykacja, zarzqdzanie, 
2. posiadanie lqcznie co najmniej 3 letniego staiu pracy na stanowiskach urzedniczych 

w jednostkach samorzqdu terytorialnego, 
3. doswiadczenie w kierowaniu zespdem pracowniczym, 
4. doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
5. znajomoSc obslugi komputera oraz programow komputerowych, 
6, znajomost odpowiednich przepisow prawa zwiqzanych z wykonywaniem zadan oraz 

umiejetnosci ich stosowania w praktyce w szczegolnosci: ustawa - ordynacja podatkowa, 
ustawa o podatkach i oplatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ustawa 
o rachunkowosci, ustawa o oplacie skarbowej, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym 
w administracji, ustawa o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy o samorzqdzie gminnym, 
kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych, 

7. predyspozycje kierownicze i zdolnoSci organizatorskie, 
8. znajomosc zasad funkcjonowania samorzqdu, 
9, umiejetnoSC obslugi interesanta, 
10, dyspozycyjnoSC, kreatywnosC, odpowiedzialnosc za wykonywanq prace, rzetelnosC, odpornost 

na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywnosC i latwos6 przekazywania informacji, 
umiejetnosk samodzielnej organizacji pracy, dokladnoSC, operatywnosc, samodzielnoSC 
w podejmowaniu decyzji, 

11, prawo jazdy kat. B. 

IV. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku: 
1. Wykonywanie zadan oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidlowosciq realizacji zadan 

przez podlegtych pracownikow wyni kajqcych z 3 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzedu 
Miasta i Gminy w Serocku stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 601B12016 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzedu Miasta i Gminy w Serocku ze zm,: http:llwww.bip.serock.pl~l,resulamin- 



a) Wyrniar i pobor zobowiqzan pienieznych podatkow i oplat lokalnych. 
b) Rozpatrywanie podan, przygotowywanie wnioskbw i decyzji o udzielaniu ulg, urnarzanie, 

rozkladanie na raty, odraczanie platnosci zobowiqzah podatkowych, oplat za 
gospodarowanie odpadarni kornunalnyrni oraz innych naleznoSci. 

c) Prowadzenie ksiegowosci podatkowej, egzekucji naleznosci z zakresu dzialania Urzedu 
oraz stosowanie innych zabezpieczen - hipoteka przyrnusowa i zastaw skarbowy. 

d) Nadzorowanie inkasa z tytulu zobowiqzan pienieinych rolnikow oraz podatkow 
i oplat lokalnych. 

e) Przyjrnowanie wnioskow i ustalanie decyzji o wypiacie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

f) Prowadzenie rejestru sprzedazy - podatku VAT naleinego. 
g) Pobor i ewidencja zobowiqzan z tytulu dzieriaw, uzytkowania wieczystego, ptzeksztalcania 

prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, oplaty adiacenckiej i planistycznej, 
sprzedazy gruntow i lokali rnieszkalnych. 

h) Prowadzenie wyrniaru i poboru naleinosci z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadarni 
kornunalnyrni. 

2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidlowosciq realizacji zadari przez podleglych 
pracownikow. 

V. Wymagane dokumenty: 

1. curriculum vitae z przebiegiern nauki i pracy zawodowej oraz list rnotywacyjny - podpisane 
odrqcznie, 

2. kopie swiadectw pracy dokurnentujqcych wyrnagany staz pracy lub zaswiadczenie 
o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
lub zaswiadczenie potwierdzajqce wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

3, kopie dokurnentow potwierdzajqcych wyrnagane wyksztalcenie, 
4, kopie dokurnentow potwierdzajqcych posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
5, kopia dokurnentu poswiadczajqcego obywatelstwo polskie lub oswiadczenie o posiadaniu 

obywatelstwa polskiego*, 
6, podpisane oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu z pdni 

praw publicznych*, 
7. podpisane oswiadczenie, o braku skazania prawornocnyrn wyrokiern sqdu za urnyslne 

przestepstwo scigane z oskarienia publicznego lub urnyslne przestqpstwo skarbowe, 
8, podpisana klauzula o tresci: ,,wyraiarn zgodq na ptzetwarzanie rnoich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawqz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016, poz. 922)", 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: LIST MOTYWACYJNY ORAZ CV POWINNY BYC OPATRZONE 
KLAUZUlq 

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U .  z 2016, poz. 922) Przyjmuje do wiadomosci faM obowiqzku 
publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 27 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2076, poz. 902). 

Oswiadczenie powyzszej tresci rnoze by6 takze zloione oddzielnie z zaznaczeniern, ze dotyczy 
wszystkich zlozonych dokurnentow zwiqzanych z procesami rekrutacji do pracy. 






