
Ogloszenie Nr /4 123

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na trzy stanowiska:
podinspektora w Departamencie Skarbu

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

1. Funkcie podstawowe wykonlrvane na stanowisku:

regulacja ksi4g wieczystych nieruchomoSci, stanowi4cych wlasno56 Miasta.
wystgpowanie w imieniu Miasta jako strona w postEpowaniach o ustalenie odszkodowania
za nieruchomoSci nabyte pod drogi publiczne,
uzgadnianie i wyplata odszkodowari za grunty przejEte przez Miasto pod drogi publiczne,
na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzal4cej podzial nieruchomoSci,
komuralizacja nieruchomoSci naleZ4cych do Skarbu Paristwa,
prowadzenie postgpowair administracyjnych w sprawach o wywlaszczenie nieruchomoici
oraz ustalenie odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomoSci,
prowadzenie postEpowan administracyjnych zwipanych z ustaleniem odszkodowania za grunty
wydzielone i zajEte drogi publiczne,
prowadzenie postEpowafi administracyj nych w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomoSci oraz udostgpniania nieruchomoici w celu wykonywania konserwacji, remontu
lub usunigcia awarii,
prowadzenie postgpowair administracyjnych w sprawach zwrotu nieruchomoSci.

2. Wymaqania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy Zsze pr awnicze,
pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe:

znajomoSi zagadnieri z zakrest wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: o gospodarce nieruchomo5ciami, o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dr6g publicznych, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach
samorzqdowych, Kodeks cywilny, Kodeks postgpowania adm inistracyj nego.

samodzielnoS6, kreatywnoSi, odpowiedzialnoSi,
umiejgtnoSci analityczne,
komunikatywnoSi i umiejgtnoSi pracy w zespole,

umiejgtnoSi planowania i organizacji pracy wlasnej.

4. Wvmasane dokumentv

list motlwacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oiwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno5ci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prar.l'
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
,,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzajqcych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzE.



6. Warunki ra na stanowisku

Pierwsza umowa o pracg zawatlta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3600 3800 21.

Klauzula informacyjna dla kandldat6w do pracy

Zgodnie zart.13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia21 kwietnia20l6 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. l, sprost. Dz.Urz.UE.L 12'7 22018, str.2) (w skr6cie,,RODO), infomujg, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

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

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych moZna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-8'79-79-79, e-mail:

bbi@um.bialystok.pl.

3. Dane osobowe bQdQ przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

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

Spolecznej z dnia I 0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacj i pracowniczej, przepisow ustawy z dnia 2 I listopada

2008 r. o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody. stosownie do al1- 6 ust I lit a) RODO

(w zakesie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

:

Termin: do ania...,y'J...nIlL.tc1....2023 r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladai w Punkcie Informacyinym Urzgdu Miejskiego w Biatrymstoku,
ul. Slonimska I lub Cggg__p9cr!9rn3 na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1.

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.210.11.2023
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu".

7. Informacie dodatkowe:

o W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia osdh

niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacii zawodowei
i spolecznei oraz zatrudniqniu os6b niepelnosprawnych, wynosil pglligilL %:..

o Kandydaci spelniajqq, w)tmagania niezbgdne zostanq powiadomieni o terminie kolejnegp-g1lgp!
naboru tele-fonicznie lub drogq elektronicznq.

o Oferty kandydatdw zloione pg1lgyryfolg ftczy sig data wplywu tlo Urzgdu!), t4t spos1b inny niz
olreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr. nie bgdq uwzglgdniane w prowodzonym postgpowaniu.

o Dokumenty aplikacyjne kandydaliw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresov;ane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia procedury naboru (po podaniu numeru b
za okazaniem dowodu to2samoici) po roczefniejs4ym uzgodnieniu telefonicznym
nr lel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

o Szczegtilowe zasady postgpovtania z dokumentami bgdqcymi oraz niehgdqcymi odpo*-iedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w- $ l9 Zarzadzenia u,eu,ngtrzneso Nr 6l /l8 Pre?denta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 qrudnia 2018 r. w sprawie szczeg6lou),ch zasad i trlbu
przeprowadzania naboru na wolne slanowiska urzednicze, w q,m kierownicze stqnowiska
urzgdnicze.



4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekulacji bEd4 przechowywane przez okres miesiqca

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

do zatrudnienia bEd4 przechowywane przez okres rzech miesigcy od zakonczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zak.ladowego, a nast9pnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od dary zakoriczenia sprawy, a po tym okesie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgdE udostQpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz

podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usuniEcia danych

osobowych. ograniczenia przetu arzania.

7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

ptzetwarzaria. ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie pvez PanidPana danych osobo\aych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok,2023-03-O\
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