
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
ogłasza  

 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE UL. CZARNIECKIEGO 17  

 73-110 STARGARD  
 
 
Wolne stanowisko urzędnicze:  
stanowisko ds. podatków w Wydziale Ekonomicznym  Urzędu Miejskiego w Stargardzie  
Opis stanowiska:  
Do zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:  
1. prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków realizowanych 

bezpośrednio na rachunek budżetu miasta, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
oraz podatku leśnego,   

2. przygotowywanie projektów postanowień i decyzji organu podatkowego w związku z 
podaniami podatników o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 
zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz 
podatku leśnego, 

3. przygotowywanie projektów pism przesyłających odwołania lub zażalenia podatników na 
rozstrzygnięcia organu I instancji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, oraz  podatku leśnego, 

4. prowadzenie rejestru skutków finansowych ww. decyzji, 
5. przeprowadzanie kontroli u podatników  w zakresie posiadanych przez nich 

nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zobowiązań podatkowych, 
6. współpraca z Wydziałem Finansowym tutejszego Urzędu w zakresie zobowiązań 

podatkowych i ich ewidencji. 
 

Wymagania konieczne:  
 

1. 2 lata stażu pracy w tym minimum rok na stanowisku związanym z wymiarem 
podatków lokalnych, lub w księgowości na stanowisku związanym z ewidencją 
podatków lokalnych. 

2. Umiejętność obsługi programów REKORD  POSESJA, WORD, EXEL. 
3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
4. Znajomość przepisów obowiązujących w postępowaniu podatkowym (ordynacja 

podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). 
5. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu podatków lokalnych.  
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

  
Wymagania preferowane:  
  

1. Umiejętność słuchania, uprzejmość w obsłudze interesantów. 
2. Doświadczenie w pracy w zespole. 
3. Umiejętność zrozumiałego formułowania pism. 

 
 
 
 



       Warunki pracy na danym stanowisku pracy:  
 
- dyspozycyjność ,  
- częste kontakty z interesantami, 
- sytuacje stresowe, konieczność podejmowania szybkich i wiążących decyzji. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017r. wyniósł 
2,91% 
 

Wymagane dokumenty:  
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV) ze zdjęciem,  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i 

umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, 

zaświadczenia ),  
6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby 

postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. Nr 101, poz. 2135 z późn. 
zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do  27  lipca  2017 r.  
( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie  )  
 
na adres:  
Urząd Miejski w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko 
ds. podatków  w Wydziale Ekonomicznym Urzędu Miejskiego w Stargardzie”  
 
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  091/ 577-50-61 lub  091/578-65-91 
 
 
 


