
OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA 

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie 
 

1. Nazwa stanowiska Główny Księgowy Placówek Oświaty 

2. Miejsce w strukturze 

organizacyjnej urzędu 

Stanowisko w  Referacie Finansów Urzędu Miejskiego  

w Rajgrodzie 

3. Krótka charakterystyka i cel 

istnienia stanowiska 

Prowadzenie spraw związanych z obsługa księgową placówek 

oświaty 

4. Zakres obowiązków 1) przyjmowanie dokumentów i ich wstępna dekretacja; 

2) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem 

formalno-rachunkowym; 

3) bieżąca dekretacja i bieżące księgowanie wydatków  

i dochodów placówek oświaty; 

4) dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami  

i uzgadnianie sald w tym zakresie; 

5) nanoszenie planów zmniejszeń i zwiększeń  

w poszczególnych jednostkach oświaty oraz 

współdziałanie przy opracowywaniu projektów 

budżetowych placówek oświaty, bieżąca analiza ich 

realizacji i aktualizacja; 

6) współpraca przy przygotowywaniu informacji 

niezbędnych do prowadzenia baz danych w systemie 

informacji oświatowej; 

7) ewidencja i rozliczanie należności placówek oświaty; 

8) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (prowadzenie 

rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług 

objętych ustawą o podatku od towarów i usług dla 

jednostek oświatowych); 

9) terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów 

i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) systematyczna kontrola wpływu dochodów i realizacji 

wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem 

VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT; 

11) dekretowanie i ewidencja księgowa VAT  

z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej; 

12) odliczanie podatku naliczonego związanego  

z czynnościami opodatkowanymi oraz stosowanie 

zwolnień przewidzianych w przepisach; 

13) uzgadnianie stanu kont analitycznych z kontami 

syntetycznymi za każdy miesiąc do 15-tego następnego 

miesiąca; 

14) zatwierdzanie dokumentów w rejestrach księgowych 

placówek oświaty do 15-tego następnego miesiąca; 

15) sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych za 

każdy miesiąc do 15-tego następnego miesiąca, oraz 

comiesięczna analiza i kontrola kont analitycznych; 

16) sporządzanie sprawozdań placówek oświaty 

miesięcznych, kwartalnych, półrocznych  

i rocznych zgodnie z terminami zawartymi  

w rozporządzeniu; 



17) dokonywanie okresowej analizy kont księgowych, 

korygowanie nieprawidłowości w zapisach 

księgowych; 

18) zamykanie i przeksięgowywanie kont wynikowych na 

dzień 31.12 i ustalanie wyniku finansowego; 

19) sporządzanie protokołów weryfikacji kont na koniec 

danego roku; 

20) kontrola prawidłowej ewidencji wydatków 

budżetowych oraz porównania z planem finansowym; 

21) rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę 

na zadania bieżące; 

22) prowadzenie windykacji należności z konta „234”  

w stosunku do pracowników z zaliczek pobranych oraz 

z kont rozrachunkowych „201” i „240” w placówkach 

oświaty; 

23) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, 

przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, 

wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna 

tych kont; 

24) prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS pracowników 

placówek oświaty; 

25) księgowanie przychodów i rozchodów środków 

trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów 

bibliotecznych, pomocy naukowych (konto 011, 013, 

014, 020) placówek oświaty; 

26) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych placówek oświaty i Urzędu 

Miejskiego w Rajgrodzie; 

27) naliczanie i księgowanie amortyzacji środków 

trwałych, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, 

wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów 

bibliotecznych oraz pomocy naukowych (konto 071, 

072) placówek oświaty; księgowanie naliczonej 

amortyzacji placówek oświaty; 

28) naliczanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (konto 071) Urzędu 

Miejskiego w Rajgrodzie oraz przekazywanie 

naliczonej amortyzacji w formie dokumentu  

pracownikowi zajmującemu się jej księgowaniem od 

strony Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie; 

29) organizacja przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej 

rozliczanie w formie spisu z natury  zgodnie z ustawą 

o rachunkowości w placówkach oświaty i Urzędzie 

Miejskim  

w Rajgrodzie; 

30) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej środków 

trwałych, pozostałych środków trwałych, oraz wartości 

niematerialnych i prawnych w placówkach oświaty  

i Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie; 

31) prowadzenie wszelkich czynności związanych  

z ubezpieczeniem majątku Gminy Rajgród i jednostek 



podległych: od gromadzenia danych dotyczących 

majątku podlegającego ubezpieczeniu, przez 

współpracę z brokerem, po zajmowaniem się procedurą 

odszkodowawczą; 

32) prowadzenie gospodarki finansowej placówek oświaty 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami 

prawa polegającej zwłaszcza na: 

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, 

archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób 

zapewniający  właściwy przebieg operacji 

gospodarczych oraz sporządzenie kalkulacji 

wynikowych kosztów wykonywanych zadań  

i sprawozdawczości finansowej 

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości  

oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów 

wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej 

c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu 

rachunkowości, wykonywanych przez placówki 

oświatowe; 

33) analiza wykorzystania środków przydzielonych  

z budżetu lub środków pozabudżetowych  

i innych będących w dyspozycji placówek oświaty; 

34) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 

a) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących 

wykonywania planów finansowych placówek oświaty 

oraz ich zmian 

b) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek 

stanowiących przedmiot księgowań; 

35) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych 

wydawanych przez kierownika placówki oświatowej 

dotyczących prowadzenia rachunkowości,  

a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu 

dokumentów (dowodów księgowych), zasad 

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 

36) opracowywanie sprawozdań finansowych  

z wykonywania budżetu i ich analiz; 

37) sporządzanie dokumentów na podejmowanie  

i przechowywanie środków pieniężnych; 

38) współpraca z Bankiem Spółdzielczym (przelewy, 

podjęcia, czeki); 

39) terminowe, prawidłowe i rzetelne sporządzanie 

sprawozdawczości budżetowej jednostek oświatowych 

zgodnie z terminami zawartymi w rozporządzeniu; 

40) prowadzenie korespondencji związanej z księgowością 

z jednostkami nadrzędnymi i innymi; 

41) terminowe i rzetelne sporządzanie bilansów, 

rachunków zysków i strat, zestawień zmian funduszu 

zgodnie z terminami zawartymi w rozporządzeniu; 

42) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa 

obowiązujących na stanowisku pracy; 



43) wykonywanie innych doraźnie wydawanych poleceń 

przez bezpośredniego przełożonego, Skarbnika Gminy 

oraz przez Burmistrza lub Sekretarza Gminy. 

 

5. Zakres uprawnień Podstawowe uprawnienia regulują przepisy art. 36  ustawy  

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu 

Pracy. 

6. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność: porządkowa lub dyscyplinarna za 

naruszenie obowiązków pracownika samorządowego, 

majątkowa za szkody wyrządzone Urzędowi Miejskiemu  

w Rajgrodzie, karna za naruszenie tajemnicy państwowej, 

służbowej i skarbowej. 

7. Powiązania z innymi 

stanowiskami, w tym 

przełożeni i podwładni 

Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy, 

Przełożeni: Burmistrz, Skarbnik, Sekretarz. 

8. Warunki pracy: miejsce  

i czas pracy 

Urząd Miejski w Rajgrodzie 

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

9. Wymagania formalne: 

- wykształcenie, poziom  

i kierunek. 

- kwalifikacje: 

- wymagane uprawnienia, 

- egzaminy zawodowe, 

- umiejętności 

- doświadczenie 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy  

o pracownikach samorządowych 

zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych, 

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych, 

4) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do 

wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, 

5) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za 

przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) nieposzlakowana opinia, 

8) wykształcenie - zgodne z art. 54 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych 

10. Wymagania dodatkowe 

 
1) preferowane będą osoby spełniające w największym 

stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające najdłuższą 

praktykę w księgowości, 

2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont  

i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, 

3) wiedza i umiejętność prowadzenia księgowości 

komputerowej i samodzielnej obsługi programu 

komputerowego do prowadzenia księgowości, 

4) umiejętność sporządzania analiz danych 

statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów  

w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, 

5) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, 

6)  praktyczna znajomość następujących aktów prawnych: 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego,  

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,   

 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych,  



 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych,  

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej,  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych,  

 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,  

7) samodzielność, umiejętność organizacji pracy, 

dyskrecja, 

8) komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, 

systematyczność, dokładność, terminowość,  

9) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, 

inicjatywa. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Rajgrodu 

/-/ 

Ireneusz Gliniecki 

 


