
Ogloszenie Nr d tzz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspektora u, Departamencie Edukac.j i

Urzgdu Miejskiego u Biall mstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe wvkon\'lvane na stanon isku:

koordynowanie prac zwi4zanych z opracowywaniem plan6w finansowych przez plac6uki
oSwiatowe.
podzial Srodk6w bud2etouych oraz nadzor nad ich prawidlowym wykorzystaniem
przez jednostki oSwiatowe.

dokonywanie zmian budZetowych w planach finansowych plac6wek oSwiatowych.

opracowywanie i przekazywanie dyspozycji finansowych plac6wek oSwiatowych.
przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na skargi. listy. interpelacje i zapytania z zakresu
prowadzonych spraw.
przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych Prezydenta oraz projekt6w uchu al i innych
material6w wnoszonych pod obrady Rady i jej Komisji.

2. Wvmagania niezbqdne

obywatelstwo polskie;
wyksaalcenie wyzsze o kierunku: ekonomia, t'inanse, bankowoSi, rachunkou'oSi, podatki"
prawo, administracja i pokrewne;
pelna zdolnodi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznycht

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3, Wr magania dodatkon e

znajomosi przepis6w prawa z zakresu: rachunkowosci (ustawa o rachunkowoSci). flnansou'
publicznych (ustawy: o finansach publicznych. o odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscyplin,v
finans6w publicznych), ustawy o flnansowaniu zadan o6wiatowych, Prawo o5wiatowe' Praw-o

zam6wieri publicznych - oraz akt6w tykonawczych do tych ustaw. umiejqtnoS6 ich interpretac.ii

oraz wykorzystania do wykon.vu'ania zadah.

znajomoSi przepis6w ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa.

Kodeks cywitny, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych.

preferowane doSwiadczenie w kontroli wjednostkach sektora flnans6w publicznych.

bardzo dobra znajomoSd obslugi komputera na poziomie pakietu MS Oflice oraz innl'ch
urz4dzeh biurouych.
kreatywnoSi, komunikatywnoSi. wnikliwoSi. zdolnoSi analitycznego mySlenia-

odpowiedzialnoSi oraz umiejgtnoSe pracy w zespole.

{. Wvmagane dokumentr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobor.ly lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

odwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub unrySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prau

pubticznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6r,r' rekrutacji w brzmieniu:

,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb)'

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowei Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokumenttiw potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.



5. Termin i mieisce skladania dokumentrirv

Termin: do anra... t//. n.l rl t .QY.......2022 r.
Miejsce: aptikacje natezy sHadai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialvmstoku.
ul. Slonimska 1 lub droga Docztowa na adrcs: Urzqd Mie.iski u, Bialyr,Tstoku. ul. Sbnimska l.
1 5 950 Bialystok rv zamknigtej kopercie. z oznaczerien ol'crll sl gnaturq: BKP-1.210.27.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Departamencic Edukacji".

6. Warunki Dracy na stanorvisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3 100 - 3300 21.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnieniu osib
niepelnosprawnych w .iedrutstce, u, rozumieniu przepis1u, o rehabilitacji zavodot'ei
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprov'nych, e-ynosil ttowyiei 6 %.

Kandydac i s pe lni ai qcy w ymapani a nie z b gdne zostanq pov,iadomieni o terminie koleinetlo eloDu

a

a

a

naboru tele nicznie lub dro elektronicz
Oferty kondydat6t zlo2one rto lerminie (liczy sig data wpfowu do UrTgdu!), v, spos6b innl ni:
okreilony y, ogloszeniu, bez kompletu u'ymaganych dokument(lr lub niebgdqce odpou'ied:iq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prou'adzonym postgpov,aniu.

Dokamenty aplikacyjne kandydat1v, mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresov'anc
w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru daniu numeru konkLtrsu
za okazaniem dovodu to2sumoici po wczeiniejszym uzgodnieniu lelelonicznlm
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym.zasie zoslonq komisljnie zniszczone.

Szczeg6kt,,-e zasady po.stgpov,ania z dokumentumi bgdqcymi oraz niebgdqcymi otlpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostcrll' y, s\ I 9 Zarzqdzeniu wevngtrznetlo Nr 6 l,tl 8 Prez!"Llenla

Miasta Bialegosloku z dnia 19 grttdnia 2018 r. v .vprawie szczegdlowvch zasud i try'bu

a

a naboru nu v,olne slanou,iska urzgdnicze, w tym kierov,nicze stanov'isktr
urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do prac)

Zgod,nie zart. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/619 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowl,ch iw sprawie su'obodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46i WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I 19 z 2016

r., str. l, sprost. Dz.Urz.lJE.L 127 z2018,stt.2) (w skr6cie ,.RODO"). informujQ. iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobora,-v' ch jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l. I5-950 Biar-v-stok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siq z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzqd Miejski w Biabmstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79. e-mail: bbiiOurn.bialvstok.pl

3. Dane osobowe bQdE przetwarzane w celu przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6$

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznqi

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych. o ktorych mowa w aft. 9 ust I RODO).



do zatrudnienia bgdE przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokuntentacja

z przeprowadzonego postQpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bEdzie przechowywana

przez okes 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno:ici

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy. a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bEd4 udostgpniane podmiotom innym, niZ upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podntiotonr.

ktorym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania, usuniqcia danych

osobowl ch. ogran iczenia przetwarzan ia.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofa6 zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno5i z prawem

pruetwarzania. kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przet\\tarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego. ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4lPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danychjest dobrowolne.

lO. Dane osobowe nie bgdE podlegaly zautomatyzo\.vanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok.2022-04-26
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