
Wójt Gminy RozdraŜew 
ogłasza nabór na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych w referacie 

finansowym w Urzędzie Gminy RozdraŜew  
  
 
I. Wymagania niezbędne: 
      
1.   Obywatelstwo polskie.    
2.  Wykształcenie co najmniej średnie. 
3.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
4.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyŜej stanowisku. 
5.    Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne. 
6.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią. 

 
II. Wymagania dodatkowe:  
 
1.  Znajomość problematyki samorządowej. 
2.  Znajomość ustaw: ordynacji podatkowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
3.  Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office.  
     oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu. 
4.  Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań. 
5.  Umiejętność pracy w zespole. 
6.  Preferowane wykształcenie wyŜsze o kierunkach: ekonomia, rachunkowość,finanse. 

 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

1. Prowadzenie kart gospodarstw  rolnych i kart od nieruchomości i ich aktualizacja. 
2. Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. 
3. Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia  
      gruntów i Ŝołnierskich w podatku rolnym oraz przygotowanie projektów decyzji. 
4. Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłoŜenia na raty 
      podatków i przygotowanie projektów decyzji. 
5. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz 

informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne. 
6. Prowadzenie opłaty od posiadania psów. 
7. Pomoc publiczna. 
8. Zwrot podatku akcyzowego – przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji w sprawie 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. 
9. Sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw 

 
IV. Wymagane dokumenty:  
 
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
− świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni, 
− oświadczenia kandydata, Ŝe nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, 
− oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 
Dokumenty naleŜy przesłać lub złoŜyć w Urzędzie Gminy RozdraŜew, ul. Rynek 3, biuro nr 4 do  
4 września 2009 r. do godz. 10ºº (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych”. 

 
 

 


