
Zalqcznik nr 2
do zarzqdzeniaNr 57120 I 8

DyrektoraZZM
z dnia28 ezerwca 20 I 8 r

Zarz4d Zieleni Miejskiej w Lodzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 L6drt,,
oglasza nab6r kandydat6w do pracy na wolne stanowisko urzgdnicze

Stanowisko: Gldwny Ksiggowy

Wymiar czasu pracy: pelny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: l2l202l

Umowa o pracg czas okre5lonylczas nieohreSlony

Data pubf ikacji ogloszenia: 16.07.2021 r.

Termin skladania ofert do: 06.08.2021 r"

Do zakresu zadafi osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie nale2alo w szc2eg6lnoSci:

l) Wykonywanie obowiqzk6w Gl6wnego Ksiggowego w przepisach szczeg6lnych dla Gl6wnych
IGiggowych.

2) Sprawowanie bezpoSredniego nadzoru nad dziatem finansowo - ksiggowym.

3) Udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynnoSci prawnych z kt6rych wynikaj4 zobowiqzania
pienigzne.

4) Analiza realizacli bud2etu jednostki.

5) Nadz6r nad caloksztahem spraw zzakresu rachunkowoSci budZetowej.

6) Prowadzenie rachunkowoSci oraz gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami prawa, polegaj 4cym i zw laszcza na:

a) organizowaniu sporz4dzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania, kontroli
i przekazywarria dokument6w w spos6b zapewniajqcy:

- wlaSciwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,

- ochrong mienia bgd4cego w posiadaniu jednostki,

b) biez4cym i prawidlowym prowadzeniu ksiggowoSci w sposdb umozliwiaj4cy:

- term inowe pr zekazyw anie rzetelnych inform acj i ekonom i czny ch,

- ochrong mienia bgd4cego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidlowe rozliczanie
os6b maj4tkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidlowe i terminowe dokonywanie rozliczeh finansowych.

7) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiqzujqcymi zasadami, polegaj4ce
zwlaszczana:

a) wykonywaniu dyspozycji Srodkami pienigznymi zgodnie z przepisami dotyczqcymi zasad
wykonywania budzetu, gospodarki Srodkami pozabudzetowymi i innymi bgd4cymi
w dyspozycji,

b) zapewnieniu pod wzglgdem finansowym prawidlowoSci zawieranych um6w,

c) przestrzeganiu zasad rozlicze'h pienigZnych i ochrony wartoSci pienigZnych,

d) zapewnieniu terminowego Sci4gania naleznoSci i dochodzenia roszczeh spornych
oraz re gu I ow ania zob ow i4zah

8) Analiza wykorzystania Srodk6w przewidzianych z budZetu i innych bgd4cych w dyspozycji.

9) Dokonywania w ramach kontroli wewnqtrznej:

a) wstgpnej i bieZ4cej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowi4zk6w,



b) kontroli poprawnoSci dokument6w dotycz4cych wykonywania plan6w finansowych budzetu

jednostki i ich zmian.

l0) Opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych wydawanych przez dyrektola jednostki

dotycz4cych prowadzenia rachunkowoSci, a w szczeg6lnoSci zakladowego planu kont, obiegu

dok u m ent6 w, z as ad pr zep r o w adzania i r o zliczania tnw entary zacji.

1 1) Sporz4dzanie sprawozdaf finansowych i ich analiza.

12) Wsp6tpraca z Urzgdem Skarbowym.

13) Wsp6tdzialanie z wlaSciwymi organami administracji rzqdowej i samorz4dowej.

l4) Do obowi4zk6w gl6wnego ksiggowego nale|y r6wniez:

a) nadz6r nad sporz4dzaniem deklaracji VAT oraz nadz6r nad rozliczeniem podatku VAT,

b) nadz6r nad sporz4dzaniem deklaracji PIT i rozliczeniem podatku dochodowego od os6b

fizycznych.

15) Nadz6r nad realizacj4 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej i innych

2r6del zewngtrznyah.

16) Nadz6r nad caloksztaltem spraw zwi4zanychzwynagrodzeniami pracownik6w jednostki.

17) Nadz6r nad gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji finansowo - ksiggowej'

Wymaga n ia forrn alne/konieczne:

l) obywatelstwo polskie z zasttzeleniem art. 1l ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych,

2) pelna zdolnoSC do czynnoSci prawnych orazkorzystanie z pelni praw publicznych,

3) niekaralnoS6 za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skaLbowe,

4) brak przeciwwskazah do pelnienia funkcji zwi4zanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi,

5) znajomoSi ustaw: o rachunkowoSci, o finansach publicznych, o podatku od towar6w i uslug, ordynacja

podatkowa, o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscypliny ftnans6w publicznych,

6) znajomoS6 Rozporz4dzenia Ministra Finans6w w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu

parlstwa, budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budZetowych, kozporz}dzenia

Ministr.a Filans6w w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej oraz innych przepis6w prawnych

w ramach wykonywanych obowi4zk6w,

7) spelnienia jednego z ponizszyeh warunk6w:

a) ul<ohczylla ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyZsze studia zawodowe,

uzupetniaj4ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada

co najmniej 3 - letni4 praktykg w ksiggowoSci

b) ukohczyla Sredni4, policealn4 lub pomaturaln4 szkolg ekonotnicm4 i posiada co najmniej 6-letni4

praktykg w ksiggowoSci

c) posiada certyfikat ksiggowy uprawniaj4cy do uslugowego prowadzenia ksiqg rachunkowych albo

Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj4ce do uslugowego prowadzenia ksi4g rachunkowych, wydane

na podstawie odrgbnych przepis6w.



Wymagania dodatkowe:

sta?pracy w sluzbach finansowo - ksiggowych w jednostkach selctora finans6w publicznych,

znajomoSd program6w ftnansowo - ksiggowych (ZFM)

Oferta l<andydata musi zawierai:

CY wraz z listem motywacyjnym podpisane odr'gcznie,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie*,

kserokopie dokum ent6w potw ierdzajqcych posiadane wyksztalcenie,

f<serokopie Swiadectw pracy i/lub zaiwiadczenie o zatrudnieniu, zawierajqce ol<res zatrudnienia,

w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji dzialalno$ci

gospodarczej,

oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub o6wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa

pafistwa Unii Europejskiej lub innego pafstwa, kt6rego obywatelom przystuguje prawo do podjgcia

zatrudnieni a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *,

oSwiadczenie o posiadaniu petnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw

publicznych oraz 2e nie toczy sig wobec kandydata postgpowanie karnex,

oSwiadczenie,2ekandydat nie byl slcazany prawomocnym wyrokiem s4du za umy6lrre przestgpstwo

Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe*

oSwiadczenie , 2e kandydat nie jest karany l<arq zal<azu pelnienia funkcj i zwiqzanyclt z dysponowan iern

Srodkami publicznymi*

oSwiadczen ie o ch arakterze wykonanej dzialalnoSci gospodarczej

oSwiadczenie o wyra2eniu zgody naprzelwarzanie danych osobowych zawartycll w procesie rekrutacji

na wymienione w ogloszeniu o naborze stanowisko.

* Druki oiwiadczefi do pobrania na stronie BIP Zarzqdu Zieleni Miejskiej w t-odzi

Dokumenty w zamknigtej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz

dopiskiem "Nab6r na stanowisl<o Gl6wnego Ksiggowego Nr 12/2021" naleLy skladad osobiScie lub

przesylat na adres:

Zarzqd Zieleni Miejskiej w N,odzi
uf. Konstantynowska 8/10,94 303 L6dZ

sel<reta riat

w terminie do dnia: 06"08"2021 r.

Za datq dorgczenia uwa?a sig datg otrzyrnania dol<ument6w przez Zarzqd (datg wplywu). Dokumenty

dorgczone po ww. terminie sldadania dokument6w nie bgd4 rozpatrywane.
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