URZĄD GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
Oleśnica, dnia 07 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza nabór kandydatów do zatrudnienia w ramach umowy o pracę
na czas określony w celu zastępstwa pracownika, na stanowiskach ds. podatków i opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy.
1.
2.
3.
4.

Liczba miejsc: 1 osoba
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Nazwa stanowiska: ds. podatków i opłat
Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
W zakresie podatku rolnego, leśnego dla osób fizycznych i jednostek nieposiadających
osobowości prawnej:
- wymiar podatków,
- ustalanie skutków obniżeń górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień,
- prowadzenie:
- rejestru nieruchomości,
- rejestru wymiarowego,
- rejestru przypisów i odpisów,
- rejestru ulg i zwolnień
- dokonywanie zmian w rejestrach nieruchomości na podstawie zawiadomień o
zmianach nadsyłanych przez Starostwo w Oleśnicy,
W zakresie podatku od nieruchomości:
- wymiar podatku od nieruchomości osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej,
- kontrola zgodności złożonych wykazów nieruchomości od osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ze stanem faktycznym,
- przygotowanie danych o stanie majątkowym i sytuacji finansowo-materialnej dla
podatników ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych i zaniechanie
poboru podatku od nieruchomości,
- ustalanie skutków obniżeń górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień,
- prowadzenie w zakresie podatku od nieruchomości:
- rejestru wymiarowego,
- rejestru przypisów i odpisów,
- rejestru nieruchomości,
- skorowidza podatników podatku od nieruchomości,
- dokonywanie zmian w rejestrach nieruchomości na podstawie; zawiadomień o
zmianach nadsyłanych przez Starostwo w Oleśnicy i wykazów składanych przez osoby
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz na
podstawie korekt informacji,
- uzgadnianie stanu kont z rejestrem przypisów i odpisów z „księgowością podatkową",
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatkowego dla osób
fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- przygotowywanie projektów decyzji wymiarowych,
- przygotowywanie pism dla instytucji w zakresie posiadanych przez osoby fizyczne
nieruchomości,
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- dokonywanie potwierdzeń zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych, zawieranych na
co najmniej 10 lat, położonych w poniższych miejscowościach: Bogusławice, Boguszyce,
Brzezinka, Bystre, Cieśle, Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała, Ligota
Polska, Ligota Wielka, Nieciszów.

5. Miejsce wykonywania prac: Urząd Gminy Oleśnica.
6. Wymagane dokumenty:
- C.V. – życiorys, list motywacyjny.
7. Miejsce i termin składania dokumentów: Urząd Gminy Oleśnica,
do dnia 14 czerwca 2022 r., do godziny 15.00 z dopiskiem: „Nabór kandydatów
w ramach zastępstwa”.
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/-/ Marcin Kasina

