
Zawiadomienie o wolnym stanowisku pracy 

Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie 

z dnia 19 października 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego 
nr 1 w Nowej Rudzie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 art. 33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust.1 w związku z art. 13 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 roku, 
poz. 1260 z późn. zm.), art.13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 ( t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 603 ze zm.) Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w 
Nowej Rudzie zarządza, co następuje: 

§ l.  Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej 
Rudzie ul. Kłodzka 7. 

§2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka 
Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego 
Nr 1 w Nowej Rudzie, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego Nowa Ruda,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Ruda i w 
tygodniku o zasięgu lokalnym. 

 

       Dyrektor Żłobka  

       Aleksandra Szwec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           
 
 



Załącznik do zawiadomienia  
          z dnia 19.10.2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko Głównego Księgowego 
 Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie 

 
        Nowa Ruda, dnia 19.10.2018 roku 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ogłasza konkurs na stanowisko 

Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego nr 1  w Nowej Rudzie 

I. Oznaczenie organu prowadzącego: 

Gmina Miejska Nowa Ruda 

ul. Rynek 1 

57-400 Nowa Ruda 

 

II. Oznaczenie publicznej placówki, której konkurs dotyczy: 

Żłobek Miejski Nr 1 w Nowej Rudzie 

ul. Kłodzka 7 

57-402 Nowa Ruda 

 

III. Wymagania wobec kandydata na stanowisko Głównego Księgowego 

 

1.Wymagania niezbędne: 

Spełnienie jednego z poniższych kwalifikacji zawodowych : 
1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych 

studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekono-
micznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księ-
gowości; 

2. ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej  i posiada-
nie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;  

3. obywatelstwo polskie; 
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
5. niekaralność za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, prze-
ciwko wiarygodności dokumentów lub za karne skarbowe oraz za przestępstwa popeł-
nione umyślnie; 

6. nieposzlakowana opinia; 
7. preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej; 
8. znajomość rachunkowości budżetowej, 
9. znajomość podstawowych zasad prawa pracy 
10. biegła umiejętność obsługi komputera – pożądana znajomość programów finansowo – 

księgowych. 



2. Wymagania dodatkowe: 

1. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów nas podstawie odrębnych przepisów; 
2. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg ra-

chunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów; 
3. znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo – księgowych, płaco-

wych obsługujących jednostki sektora finansów publicznych np.  Płatnika; 
4. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3; 
5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych; 
6. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej; 
7. znajomość przepisów podatkowych i płacowych; 
8. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych; 
9. znajomość ustawy o finansach publicznych; 
10. znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych; 
11. znajomość ustawy Kodeks pracy; 
12. samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia; 
13. umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres; 
14. rzetelność i wysokie poczucie samodzielności. 
 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie, 

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 

- dokonywanie wstępnej kontroli : 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 
finansowych. 

- opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją, 

- prowadzenia spraw pracowniczych, socjalnych i płacowych pracowników Żłobka 
Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie 

- terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją 
zadań jednostki, 

- przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, 

- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, 

- zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca 
kontrola i nadzór w tym zakresie, 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem 
inwentaryzacji, 

- nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki. 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 



2. życiorys – CV, 
3. kserokopie świadectw pracy, 
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z 

pełni praw publicznych, 
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w 
przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z 
Krajowego Rejestru Karnego), 

9. oświadczenie kandydata zgodne z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o wyra-
żeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko 
Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie. 
 

V. Warunki pracy i płacy: 

1. Miejsce pracy : Żłobek Miejski Nr 1 w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 7 
2. Stanowisko : Główna/y Księgowa/y 
3. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w wymiarze l/2 etatu.  
4. Praca przy monitorze ekranowym. 
5. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 grudzień 2018 rok 
6. Wynagrodzenie: zgodnie z grupą zaszeregowania; wynagrodzenie zgodne z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.05.2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych / Dz. U. z 2018 poz. 936 

 
 

VI. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: 

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 Nowa 
Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i 
nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na 
stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego Nr 1  w Nowej Rudzie" w terminie 
do dnia 9 listopada 2018 roku. 

W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta 
Nowa Ruda. 

VII. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej: 

           Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

VIII. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisje konkursową powołaną przez      

          Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie w drodze odrębnego          
zarządzenia. 

IX. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu      

           przeprowadzenia podstępowania konkursowego: 



Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. 

 

       Dyrektor Żłobka 

       Aleksandra Szwec 

. 

 


