
Ogloszenie Nr 1/ tzz
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

inspektora u, Departamencie Gospodarki Komunalnej

Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcie nodstarvowe wykonl wane na stanowisku

prowadzenie spraw zwi4zanych z planowaniem i rozliczaniem budzetu miasta Bialegostoku w zakresie

przydzielonych do realizacji zadaf Departamentu, w tym w szczeg6lnoSci:

- kontrola poprawnoSci dokument6w wydatkowych w zakresie zgodnoSci wysokoSci wydatk6w
z planem bud2etu;

- wprowadzanie dokument6w uydatkowych i um6w do systemu;

- prowadzenie ewidencji (rejestru) dokument6w wydatkowych oplacanych ze 6rodk6w budZetu;

- przygotowywanie wniosk6w o korektg planu budzetu zgodnie z klasyfikacj4 budzetow4
i wprowadzanie ich do systemu;

- prowadzenie ewidencji wyposaZenia, Srodk6w trwalych o warto5ci pou'yzej l0 tys. zl brutto

oraz d6br kultury bgd4cych na stanie Departamentu;

- wystawianie dokument6w OT (przyjgcie Srodka trwalego do uzytkowania) po zakoriczeniu

inwestycji oraz dokument6w LT w przypadku likwidacji Srodk6w trwalych;

- sporz4dzanie informacj i do sprawozdan budZetowych, w tym z zaangalowania wydatk6w
budzetowych;

- sporz4dzanie informacj i o warto6ci maj4tku trwalego bgd4cego na stanie Departamentu;

- wykonywanie czynnoSci w zakesie nadzoru ekonomicznego nad funkcjonowaniem Schroniska

dla zwierz4t,,Dolina Dolist6wki" w Bialymstoku.

2, Wvmaga nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie:

c wyZsze magisterskie o kierunku: ekonomia, administracja lub
o lryzsze magisterskie i ukoriczone studia podyplomowe z zakresu rachunkowoSci

ortv co natmnlel letni staZ Dracv

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

niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

lJ:rqesgie j@:
- znajomo5d zagadniefl z zakresu !\ymaganego na wr,r,. stanowisku. a w szczeg6lno6ci przepis6w

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

samorz4dowych. Kodeks postgpowania administracljne go oraz rozporz4dzeh Ministra
Finans6w w sprawie: szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w. wydatk6w, przychod6w i rozchod6w
oraz Srodk6w pochodz4cych ze lrodel zagranicznych. sposobu prowadzenia gospodarki

finansowej jednostek budzetowych i samorz4dowych zaklad6w bud2etowych;

- znajomoSi zagadniefi z zakesu gospodarki komunalnej, zasad ksiEgowoSci budzetowej
w administracj i publicznej:

- umiejgtno3d interpretacji przepis6w;

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

biurowych;

- odpowiedzialnoSi, zaanga'Zowanie, komunikatywnoSi. rzetelnoSi' uprzejmoSi;

- umiejgtnoSd planowania i organizacji pracy wlasnej oraz pracy w zespole'



6. Warunki pracy na stanorv-ilkq:

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3400 - 3700 zl.

7. Informacie dodatkowe

l{ miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia ,"*skainik zalrudnienio os()b

niepelrutsprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej

i spolecznei oraz zafiudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynctsil oowy|ei 6 '%.

Kandvdac i spelniaictcy ttvmacunia niezbedne zoslanq powictdomieni o lerminie koleinepo clopu
nabttru telcfonicznie luh drosu eleklronic:rut
Oferty kandydutiw zlo2one p12-191y!a!9 (liczy siq data wplywu do Urzgdu!), u' sPosdb inny ni:
okreilony w og.loszeniu, bez kompletu wymuganych dokumenliw lub niebgdqce orlpou'iedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uu,zglgdnionc u' prov,odzonym poslgpov'aniu.

Dokumenly uplikacyjne kandytlat6v) mogq hyt odbierane osobi!cie przez osoby zainleresov'ane

w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury nabnru o 'untlt numeru konkursu

za okazaniem dowotlu lo:sumoit i) po wczeiniejszym uzgodnieniu lelefonicTnym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czosie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegtilowe zasadr- poslgpoulanio z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
rut oglaszane nabory okreilone zostuly w s\ I 9 Zarzqdzenia wewngtrznezo Nr 6l i I ll Prezldenta
Miasta Bialesostoku z dnia 19 srudnio 2018 r. w sDrav'ie szczeq6lo*y'ch :usud i trybu

Drzc prov'udzaniu nahoru na wolne stonowiska urzecln icze. w lw kierownicze stanowisku

urzgclnicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z an. 13 ust. I i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycmych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og61ne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016

r.. str. l, sprost. Dz.lJrz-lJE-L 127 22018. str.2) - (w skrocie .,RODO"), informujg. i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenr Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

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

4.'&qg4lp do!smp&:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralno6ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
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 obowipuj4cymi przepisami

prawa" zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i r.r iedzg oraz staz pracy.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin : do dnia...y'.Q.. P.rt td n i.a... . . .......2022. r.

Miejsce: aplikac.je nalSzy sktadai w Punkcie Informacvinym UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1 tub dlpga-pSgzlgyj na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP'1.210.71.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko inspektora w Departamencie Gospodarki Komunalnej".



2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sig z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl.

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

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzen ia M inistra Rodziny. Pracy i Polityk i Spolecznej

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 ktdrych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakonczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

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

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

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 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 Paristwowego.

5. Dane nie bqd4 udostQpniane 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

osobowl ch. ogran iczenia przetwarTania.

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

przetwa"zania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

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

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie p rzez Pani{Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgdq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok,2022-12- C1

PREZYD {"treSr'e

drh ilcusa Truskol4 ili


