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DS. WWillAFSU POOATKU
' yiRZ^DZilE ©CaiN¥ JORDANOW ©L^SXl

1. WYBM6AN1A MIE2B^D:NE:
1) obywafelstiivo polskie,
2) wyksztataenie minimum Orednie, prefecowan'a. znajomosc problematyki podafkow i opiat loMnyc
3) co najrnniej szeScSomiesieezny staz pracy na podo&nyn stanowisku,
4) peina zdolnos6 do czynnoici prawnych oraz korcystente 2 pefrH piraw pubticznych,,
5) iliekai?glno^6 za przest?pstwb popeinione umyslnie,
Q) sitan zdrowia poz'walajqpy ns zatitudnienie na danyrn stanowisku,
7) nieposz!akowana opinia,
8) zr>9j,omo§6 przepisow prswa z zakresu wyKonywanych czynnosei-

2. WYMAOANIA DQDATKOWE:
1) znajomoSc oprogramowania MS Office, biegte obstuga k&mpufera i intemetu,

2} zdolrio^c! anal'tyczne,
3) predyspozycje osobQwo§Giowe konieczne: umiej^tnoSc pracy w zespote, l<;omunikaiywno§c,
kreatywnosB, konsekwentnosc i obowi^zkowosd przy realjzaeji zadan,
4) predyspozycje osdbowo§efow& poz^dsne: punktualnosc, rzetelnosc, umiej^tnosc orgaRizacJi prac
wysoka kiiitura osobiste,
5) gotowosd do cz^stych wyjazdow i podnoszenia swoich kwaliflkacji,
©) umiej?tnos6 wysteipiert publicznyeh, prowadzenia spotkart i prezentaqi,
7) pirawojazdykat^B",
3.

ZA,DA^ WWONYWAWYGM NA STANOWISKU:
1). PrzygotovtryiTOnis projektow uehwal ustalaja.cych stawki podatkow:

® rolnego.
° lesnego,
o od nieruchomoSc!,
® optety od posiadania ps6w.
2) Wymierzanie zobDwiazania lacznego dta osob fizycznych z tytutu ww. podateow oraz:
oaliczanie wysoko^ci podatku roinego, Itesnego,, od nieruchomosci od osob prawnych oraz inn
Iednoste!k orQanizacyjnycih, w oparciu 0 sfosowanie wtaseiwych przeliczniKaw,, ewMwej?
powieTzcrini - RROORAM S.1G1D - PODATKI oraz program db ewidencji gruntow i budynk

zgodnfe ze ztozonymi deMaraejami podaikowymi przez osoby prawne i itine Jedoostki organizaGyjne
a takze informaqami od os6b fizycznyeh.
3) Pizyjmowanie i dokonywanie weryfikaqi przedktedanych deklaracji poctatkowych od, osob
prawnych i innych Jednostek organizaeyjnyeh oraz informacji od osob fizycznycri.
4) Spoisadzanie ciecyzji o zastosowaniu uig w aaptaci® podaikow.od osob fizycznyeh i prawnych:
a usriQrzsnia,
® rtizfozenia na raty,
o odroGzsnia,
® zaniecriania poboru podaiku,
5) SpoiFzadzariie pFotokoiow o stonie maiatkowym ubiegajacyeh :si? Q umoFzeriia podatkow.
6) Systemalyczne Banosz.ertie ^mtan geoefezyjnych w oparfiiu o zawiadomieaia' z PowiaKiwego
Zaktedu Katastr&tHggo;
® dokonywanfe pizypisow i odpisow.
7) Stosowanie zwolnieri i uig z tytiita nabycia gruntow na utworz&nie i|ub powlek&zente gospodarsfwa
rQJnego:
<* wnfosei< podatnika,
» okres stosowania zwolnienia.
8) Spofzadzanie Informaqi dotyczqcycr) na!eznosci. poefatkowych,
9) Stosowanie utg inwestycyjnych:
<* wntosek podafnikas
e uciokurnentowanje poniesionych wydatkow,
& spelilienis.pTzesianekdo:zastos0wania uigi,
o zakonczeru'e inwestyeji,
<» ©kres stosowania ul@i.
10) Stosowanie ziTOlnienia od podatku rolhego gruntow, na Ki6iych zaprzestaiflo.produStejiirotnej;
o ustaliso'te przez 6ad^ .Gnuny tiryhu t szczeg^lbwyCri waruinkow zwolnienia.
11) Stosoyuanie uig z tytuiu odbywania sluzby wojskoweji p(a®z ppelatnika lub czfohka .je@& rodziny:
® wniosek podatnika,
® listalenie okresu stosowaniss. uigi,
• spe^nianis: przesfenek dQ zasitosowania uigi 1: feii UdokumentQwaFne.
12) Wydavranie zaswiadezeFi Q powieteeh.Ht.gospodarsluifa.otaiego;
13) Ksi^gowanie od naj6mc6w (Uchwate Rsdy G'miny, umowa Gywlln&- prawn'a):
® czynszow za oajem lokali irneszkalriych,
® ezynszow za najem lokali uzytkpwych,
® czyinszovi/ za dzierzaw? gruntow,
^ ft'ptet za urzadzenia wodne,
® wystawianie uparnnrert :2a od. w/w zategtosci,
14) Kwartatne uzgodnienfa z wpiatza w/wozyrisze i urzadzenia wodne.
1.5) Przeprowadzenie kontroji podalkowej' u podatnikoiv pod katern wywiazywania Si? z naioztinych
obowiazk6w podatkowyeh:
a imienoe upowaznienie W6jta Gminy.

16) Przygotowywanie decyzji tytirfenn zwrotu roinikom podaiku akcyzowego zawartego w csnie olej'u
nap^dowego.
17) Sporzadzanie sprawozdan o udzielonej pomocy publtcznej.
18) Wystawianie zaswiadczeri o udzielonej pornocy publiczne] i de minimis,

4. WARUNKI PRACY I P&ACY:
1) wymiar czasu pracy: petny etat,
2) zatrudnienie na ezas nieokreslony,
3) zasady wynagrodzenia - zgodni® z rozporzadzenism Rady Ministrow z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowiriikow samoR^lowych zatrudniionyeh w urz^dach grain,
starostwaoh powiatowyeh i uiz^dach marszatkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 2 .pozn. ziTi.).
5. WYnflAQAME DOKUMENTY:.
1) .list motyvjacyjny,
2) zyciorys - carricuiuni vitae, z uwzgi^cinieniem dol<tedn^ai przebiegu kariery zawodowej,
3) kserokopie swiadectw pracy,
4) kserokopie dokumentow potwieFdzaja&yeh wyksztalGenie,,
5) kserokopie zaswiadczert o ukonczonych kursach, szkoieniaGh,
6) Q&wiadczenie o nteKaralnosci,
7) kserokopia ctokuhiehiiu potwierdzaj^pego obywatelstwo poiskie j ukortczenie ostetTinastego roku
zycia,
8) kv-iestionariitsz osobov/y ^ls,osoby ubiegajace] sii@ o zatrudaienie,
9) inne dodatkowe dokumenty uznane zawazne przez kandydata zairsteresowanego pracn.
Wymagane dokumenty apitkacyjne naiezy sktedac osQbiScie w siedzibie Urz^du Gminy Jordanow Slaski
(pok. Mr 7) lub poGzfSi- listemi poleeonyBl na adres urz^du z dopisldeni: '"Diotyczy tuaNatirni na esaoowisko
ds. wyniiaru podafeu w Utz^dizie GaSsny Jordanow SIqski". w nieprzefcraczstlnym .tert-ninie •d& dnia
17 eirudnia 2QOS r.
W pizypadku przestenia dcikamentow listem poleconym o ztozeniu ich w tenninie deq/duje data wptywu
do Urz^du, a nie stempia pocztowegoDokumerity, ktore wptyna.do urz?du po wyzej okreslonym terminie nie bed% rozpatrywane.
Do wymaganyGh doltymentowaplikacylnycJi naiezy do?apzyc oSwiadezenie tFesci:

»Wyraiam zgodq na pizelwarzanie danych osobowych zawartydi w ofeivie pracy <Sa potszeb nie^dnych
realtzsscji pFOGesu re!mfacji, zgodnis z, ustav/^ z dnia 2Q sierpma 1.9Q7 r. o QGhnanie danych osobo
2002 r. Nr 101, poz. 926 z p6Sn. zm.) or.ss. ustayv^ z dnia 22 marca 1990 r, o praoownikach samcirz^dowycb {Dz
200'! r. Nr 142, poz. 1SQ3 z p6zn. zm.)°.
tnnie infoi?macje;
Lista osob, ktore speinity w^magania formatne okreslone w ogtoszeniu o naborze oraz zakwaliflkowanych
do dalszego post^powania, zostanie ogtoszoRa w Biutetynte Snforrnacj! Publicznej Urz^du Gmnny
Jhrdan6w Slaski www. bip.jordanowslaski.pl 6r@z umieszczoBa na tabliey ogtoszeri Urz^du GminyKandydat wyioniony w drodze naboru; praed zawarbiem umowy o prac^ zobowiazany jest przedtezyc
zaswiadczenie o niekarainosot i zaswiadczense o wstepnych badaniatih iekarsktch.
/

