Ogloszenie

Nr 4litzz

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na q4y-p1!a4swirb:
podinspektora u Departamencie Skarbu
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

1. Funkcie po dstawowe wykonywane na stanowlg[q:

przeksztalcanie prawa uZl.tkowania wieczystego grunt6w- stanowi4cych wlasnosi Skarbu
Pafistwa w prawo wlasno5ci tych grunt6w;
wykonywanie zadari wlaicicielskich dotycz4cych nieruchomoici Skarbu Paristwa;
prowadzenie postgpowaf w sprawie sprzeduly, przekazania w uZytkowanie wieczyste.
:u2yczenie, zmiany i darowizny nieruchomoici stanowiqcych wlasno5i Skarbu Paristwa
oraz rozwiqzania prawa u21.t kowania wieczystego;
prowadzenie postgpowaf w sprawach zawierania i rozwi4zywania um6w dzierZawy. najmu
oraz ustanawiania slu2ebnoSci na nieruchomoSciach Skarbu Paristwa;
prowadzenie postgpowari administracyjnych zwi4zanych z ustalaniem wysokoSci i wyplaty
odszkodowari za nieruchomo5ci przejgte pod drogi na mocy ustawy o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych;
prowadzenie postgpowari administracyjnych w sprawie naliczenia oplat adiacenckich
ustalonych w zwi4zku ze wzrostem warlojci nieruchomoSci spowodowanym budow4 urzqdzeri
infrastruktury technicznej albo scaleniem i podzialem nieruchomoici;
prowadzenie postgpowan administracyjnych w sprawie ustalenia oplaty z tytulu wzrostu
lub obni2enia wartosci nieruchomosci w zwiTku z uchwaleniem lub zmian4 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ;
wydawanie zezwoleh na czasowe zajgcie nieruchomo5ci stanowi4cych wlasnoSi Miasta w celu
budowy, przebudowy i modemizacji trz4dzeh infrastruktury technicznej;
ustanawianie sluZebnoici na nieruchomoSciach stanowi4cych wlasnoSd Miasta.
2. Wymaga nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze,
pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych'
niekaralnosd za przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestqpstwo
skarbowe.
3. Wvmasan ia dodatkowe:

znajomoji zagadnieh z zakresu wymaganego na wry1,. stanowisku, a w szczeg6lnojci przeptsow
ustaw: o gospodarce nieruchomoSciami, o przeksaalceniu prawa uzytkowania u'ieczystego
w prawo wlasnoSci nieruchomoSci, o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego grunt6\ '
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnoSci tych grunt6w' o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, o samorz4dzie gminnym.
o piacownikach samorzqdowych, Kodeks cywilny. Kodeks postqpowania administracyjnego;
umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office)'
samodzielnoSi, kreatywno56, odpowiedzialnoS6,
umiejgtnoSci analityczne,
komunikatywnoSi i umiejgtnoSi pracy w zespole,
umiejgtnodi planowania i organizacji pracy wlasnej.

{. Wvmaga ne dokumenty:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
o6wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do cz1'nnoSci prawnych i korz)staniu z pelni prau
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do ccl6w rekrutacj i w brzmieniu:
..Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeb)
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cyrni przepisanri
prawa" zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Pubticznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.
5. Termin i mieisce skladania dokument6w:
., z)
Termin : do dnia... /.Q... 1 t l?CA.......2022 r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub droea pocztowa na adres: U rz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonirnska l.
950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem of'ert1 slgnaturq: BKP-I.210.15.2022
na trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu".
oraz dopiskiem:

l5

',Nabrir

6. Warunki p

na stanowisku:

Pierwsza unowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3 100 - 3300 zl.
7.

Informaci e dodatkorve

llt

miesiqcu poprzedzajqcym datg upuhlicznieniu ogloszeniu u,skainik zalrudnieniu osdb
niepelnosprau'nych u' jednostce. u' rozumitniu przepis6u' o rehabilitocii zuwodor{
i spolecznej oraz zalrudnianiu os6b niepelrutspruu'nych, wynosil oowvie i6%.
Kandvdaci soelnia iocv wvmasania niezbedne zostuna Dltriadomieni o le rminie koleineso etaou
naboru lelelbnicznie lub droeq eleklronicznq
Oferty kandydatdw zloione po-1p!n!!1!e (liczy sig data wp$wu do Urzgdu!), u' sposib inny ni:
okreilony u' ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument1v' lub niebgdqc'e odpot'ied:iq

a

a

na ogloszony nab6r, nie bgdq tntzglgdniane w prowadzonym postypttwuniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat(iv' mogq byt odhierane osobiicie przez osobl' ttinteresotute
odaniu numeru konkursu
w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury naboru
telefonicznym
uzgoclnieniu
po
wczeiniejszJ:m
lo2somoici
dou'
otlu
za okuzaniem
nr rel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostonq komisyinie zniszczone.
Szczegilowe zasady postgpttwania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgtlqcymi odpou'iedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly v' 5l lp Zarzadzenia wew nctrznego Nr 6 l/18 Prezvdenta
Miasta Bialepostoku z dniu 19 srudniu 2018 r. u' sprau,ie szczegdlov,yc h :asad i tnbu
stanowiska urzednic ze. v, lvm kicrou'nit:e slunov,isktr
DrzeDrowadz ania nuhoru na u,ol
urzednicze

a

-

Klauzula informacljna dla kandldat6\t do prac)

Zgodnie z art.

l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 21 kwiernia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fiqcmych w zwi4zku z p"zetwaruaniem danych osobo\ryych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LJE
r., str.

l.

l,

l.l

19 z2O16

Dz.l|rz. UE.L 127 22018, str.2) - (w skrocie ,,RODO"), informujg, i2:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski
sprost.

w Biatymstoku, ul. Slonimska

l,

I

5-950 Biatystok.

2.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowaC sig z lnspektorem Ochrony Danych:
Urz4d Miejski w Biatymstoku, ul. Slonimska

3.

l,

l5-950 Bialystok, Iel.85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.ol.

Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6rv
ustawy z dnia26 czerwca 19'74 r- Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008
o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do an. 6 ust
danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

I lit a) RODO (w zakresie

r.

m.in.

I RODO).

obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu procesu rekutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bqd4 przechor,lywane przez okres trzech miesigcy od zako6czenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bEdzie przechowywana
przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe p"zetwa:zane w ramach posiedzenia Komisji
do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okes 25 lat od daty zakohczenia sprawy. a po tym okresie zostan4
przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom.

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwa'zania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych
osobowych. ogran

7

.

ic

zenia pru.etwarzania.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofa6 zgodg na przetwarzanie danych, bez wptywu na zgodnoSc z pra\ em
przetwarzania, kt6rego dokonano na podslawie zgody przed jej cofnigciem.

8.

W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym

9.

jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez PaniE/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie
skutkuie brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji' w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 07 - 01

Prezydent
Tadeusz

sta

skolaski

