
Ogloszenie Nr 4 tZl
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

inspektora u' Departamencie Gospodarki Komunalnej

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Sloninska I

l Funkcie nodstas ou e rlr konvl ane na stanox isku:

prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem i rozliczaniem bud2etu miasta Bialegostoku w zakresie

przydzielonych do realizacji zadali Departamentu Gospodarki Komunalnej. w tym w szcze96lnoSci:

- kontrola poprawnoSci dokument6u, wydatkowych w zakresie zgodnoSci wysokoSci wydatk6w

z planem bud2etu;

- wprowadzanie dokument6w wydatkowych i um6w do systemu;

- prowadzenie ewidencji (rejestru) dokument6w wydatkowych opiacanych ze Srodk6w budZetu;

- przygotowywanie wniosk6w o korektg planu budzetu zgodnie z klasyfikacjq budzetowq

i wprowadzanie ich do systemu;

- prowadzenie ewidencji wyposazenia, Srodk6w trwalych o wartoSci powyZej l0 tys. zl brutto

oraz d6br kultury bgdqcych na stanie Departamentu;

- wl,stawianie dokument6w OT (przyjgcie Srodka trwalego do uZytkowania) po zakoi.rczeniu

inwestyc.ji oraz dokument6w LT w przypadku tikwidacji Srodk6w trwalych;

- sporz4dzanie informacj i do sprawozdari budzetowych, w tym z zaangaaowania wydatk6w

budzetowYch;

- sporz4dzanie informacji o wartoSci majqtku trwalego bqdqcego na stanie Departamentu:

- wykonywanie czynnoSci w zakresie nadzoru ekonomicznego nad funkcjonowaniem Schroniska

dla zwierz4t ,,Dolina Dolist6wki" w Bialymstoku.

2. Wt magania niezbedne:

obywatelstwo polskie,

wyksztalcenie:
. wyzsze magisterskie o kierunku: ekonomia, administracja, prawo, zarzqdzanie lub

. wzsze magisterskie i ukoficzone studia podyplomowe z zakresu rachunkowoSci

oraz co na mnte lr7. Ietni staz t-) rac

pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przest9pstwo

skarbowe.

-3. Wvmasania dodatkot e:

znajomoSd zagadniefr z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: o finansach publicznych, o rachunkoworici. o samorzqdzie gminnym. o pracownikach

samorzqdowych. Kodeks postgpowania administracyjnego ortv tozporz4dzei Ministra
Finans6w w sprawie: szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w. przychod6w i rozchod6w-

oraz Srodk6w pochodz4cych ze Zrodel zagranicznych, sposobu prowadzenia gospodarki

finansowej jednostek budZetowych i samorz4dowych zaklad6w budzetowych;

znajomosi zagadniefr z zakresu gospodarki komunalnej, zasad ksiggowoSci budZetouej

w administracji publicznej ;

umiejgtnoSi interpretacji przepis6w;

umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office) oraz obslugi urz4dzeri

biurowych;
odpowiedzialno6i. zaanga'Zowanie, komunikatywnoSi. rzetelnoSi' uprzejmoSi;

umiejgtnosi planowania i organizacji pracy wlasnei oruz pracy w zespole.



,1. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne
przestqpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwatzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
..W1ra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zujEcymi przepisami
prana" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze'n,
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejEtnoSci i r.r iedzE oraz staz prac) .

Termin: do dnia..,-7.../u. /.c?2......................2023 r.
Miejsce: aplikacje nalezl s(tadai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska I lub droga pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 950 Bialystok w'zamknigtej kopercie, z oznaczentem ofert.v sygnaturq: BKP-I.210.1.2023
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko inspektora w Departamencie Gospodarki Komunalnej".

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednLtslc'e, v rLt:umieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.

Kandydaci spelniaiqcy wyma4ania niezbedne zostanq powiadomieni o terminie koleineso etaou
naboru teleftinicznie lub drogq elektroniczntl
Ofbrt;,^ kandydat6w zlo2one rto terminie (liczy sig data wplywu do Urygdu!), u,sposdb inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia procedury naboru antu numeru konku
za okazaniem dowodu to2samolci po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicqnym
nr tel.: 85-1169-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczeg6lowe za,\a(b) postgpotrania z dokumenlumi bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na ogluszane nabory okreilone zostuly v' ! l9 nla wevn trzne o Nr 61/18 Pr en tu
Miasta Bialegostoku z dnia 19 tlrudnia 2018 r. w spraw-ie szczepdlowych z1gsad i tr"vbu

na t'olne stanowiska urzednicze, v, ly-m kierownicze stonotiska

a

a

a

a

Ltrzgclnit'ze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodn ie z art. I 3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (U E) 2016/679 z dn ia 27 kwietn ia 20 I 6 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznycb w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Li19 22016

r., str. l. sprost. Dz.Urz.UE.L 121 22018. str.2) (w skrocie ,.RODO'), informujg, i2:

l- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

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

5, Termin i mieisce skladania dokumentr5x :

@:
Pierwsza umowa o pracg zawatlta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesiEcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3800 - 4000 zl.



2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzqd Miejskiw Bialymstoku, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok. tel.85-879-79-79, e-mail:bbi@urn.bia.lyslqllp]

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

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecmej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow 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 art.9 ust I RODO).

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

od zakoiczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacia

z przeprowadzonego postQpowania rekrutacyjnego zawierajqca 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 przetu'arzane w ramach posiedzenia Komisji

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

przekazane do Archiwum Panstwowego.

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

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostQpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobouych. ograniczenia przelwarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodq na przetwavanie danych. bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofuiEciem.

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie pruez Panl Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq./Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgdE podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.
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