
Ogloszenie Nr 45 122

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na du a stanou iska

podinspektora w Departamencie Edukacji

Urzgdu Miejskiego u' Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l . Funkcie Dodsta* owe u'vkonywane na stano\1ls ku:

koordynowanie prac zwi4zanych z opracowywaniem plan6w finansowych przez plac6wki
oSwiatowe,
podzial Srodk6w budzetowych oraz nadz6r nad ich prawidlowym wykorzystaniem
przez jednostki oSwiatowe,

dokonywanie zmian budZetowych w planach finansowych plac6wek oSwiatowych.

opracowywanie i przekazywanie dyspozycj i fi nansowych plac6wek oSwiatowych.
przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na skargi. listy, interpelacje i zapytania z zakresu
prowadzonych spraw,
przeprowadzanie kontroli w jednostkach odwiatowych prowadzonych/dotowanych
przez Miasto Bialystok,
opracowywanie sprawozdari, protokol6w. zaleceti i wniosk6w pokontrolnych oraz
przygotowywanie wyst4piei pokontrolnych,
weryfikacja terminowoSci i sposobu wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom

zalecef, wniosk6w i uwag zawartych w wyst4pieniach pokontrolnych,
przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych Prezydenta oraz projekt6w uchwal i innych
material6w wnoszonych pod obrady Rady i jej Komisji.

2. Wvmaqania niezbcdng

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze,

pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przest?pst$'o
skarbowe.

,1. Wvmasane dokum en tv

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

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

3.JUpa@e:
- znajomoS6 przepis6w prawa z zakesu: rachunkowoSci (ustawa o rachunkowoSci), finans6w

publicznych (ustawy: o finansach publicznych, o odpowiedzialnoici za naruszenie dyscypliny
finans6w publicznych), ustawy o finansowaniu zadafr oSwiatowych, Prawo oSwiatowe. Prawo

zam6wieri public znych - oraz akt6w wykonawczych do tych ustaw, umiejgtno56 ich interpretacji
oraz wykorzystania do wykonywania zadah,

- znajomodi przepis6w ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa.

Kodeks cyuilny, o samorz4dzie gminnym. o pracownikach samorz4dowych,

- mile widziany staz pracy w ksiggowoSci,

- preferowane doiwiadczenie zawodowe w jednostkach sektora finans6w publicznych w zakresie

finans6w,

- bardzo dobra znajomoSi obslugi komputera na poziomie pakietu MS Office oraz innych
vzEdzeh biurowych,

- rzetelnoSi, dokladnoSi, komunikatywnoii, wnikliwoSd, zdolno66 analitycznego mySlenia.

odpowiedzialnoSi oraz umiejgtnodi pracy w zespole.



przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni pra*
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

,.Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzebl
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowiqzujqcynri przepisanri

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bia$mstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzqdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6u' potu'ierdzaj4cl ch posiadane

umiejgtno6ci i wiedzg.

. Termin i mie kladania dokum nt6rv

Termin: do dnia..J5./rlprrl.
ezy' sktada6 w Punkcie Informacvinvm Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku.

.2022 r.
Miejsce: aplikacje nal
ul. Slonimska I lub drosa nocz toll a na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem of-erty sygnatur4: BKPJ.2l0.46. 2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Edukacji".

6. Warunki rl racv na stanowisku

pierwsza umowa o ptacQ z,awarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3100 - 3300 zl.

7. Informacie dodatkowe:

tsccs

Kandydaci sDelniaiqc y- wvmatlonia niezbadne zostanq Pov'iadomieni o lerminie kolcine

a w miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia u'skatnik zaltudnienia o.r6h

niepelnoiprawnych w jednostce, u' rozumieniu przcpistil, o rehubilitcrcii zau'odov'qi

i spolecznej oraz zatrudnianiu osib niepelnosprot'n.vch, u'ynosil pgglgilL fu
) elup

a

naboru lel efonicznie lub drosLt eleklronicznLt

kumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresottanc

ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru odunitt numcru ktsnkur:;tt

okazaniem dov,odu tozsamoici) po wczeiniejszym uzgodnieniu lelefonicznym

nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone

ntami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiadziq

Oferty kandydat,u' zlo2one poJglulnE @czy sig data wpbt'u do Urzgdu!), u' spostlb inny ni:
uk 

"ilory 
w ogloszeniu. hez kompletu tymaganych clokument'y, lub niebgdqce ttdpotied:iq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym post{pou'uniu
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DTZA

ur:ctlnic:e.

Klauzula informacyjna dla kand!'datriw do pracy

zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'

w sprawie ochrony os6b fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia drektywy g5l46lwE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE Ll 19 22016

r.. str. l, sprost. Dz.lJrz.lJE. L l2'1- z2}l8' str.2) - (w skrocie ,,RODO")' informujg' i2:

l. Adminisratorem Pani/Pana danych osobowych jest

w Bialymstoku, ul. Slonimska l. l5-950 Bialystok.

Prezydent Miasta Bialegostoku' Urz4d Miejski

2.WsprawachdotyczqcychochronydanychosobowychmoznakontaktowaisiQzlnspektoremochronyDanych

Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l. I 5-950 Bialystok. tel 85-879-79-79' e-mail bbi@un.bial k.ol



3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia26 czerwca 19?4 r. Kodeks pracy oraz rozporzEdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdowych 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 an.9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zafudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

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

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoilczenia sprawy, a po tym okresie zostana

przekazane do Archiwum Panstwowego.

5. Dane nie bCdA udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom.

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwaftania.

6. przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

7. MoZe pani/pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno:ii z prauenr

przelwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem'

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przyslugu.je Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym.jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie przez PaniEPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przezPaniqlPana innych danychjest dobrowolne.

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

Bialystok,2022-07 - 4 Ll

Prezyde iasta

Tade ruskolaski


