
,ARZADZENr" n* l.E!.n,
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z daia .tY. kwietnia 2019 r.

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi
Miejskiemu w Bialymstoku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22019 r. poz. 506) co nastgpuje:

$r
W regulaminie organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Bialegostokg stanowi4cym zzl4cznik
do zarz4dzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokul,
wprowadzam nastQpuj qce zmiany :

l) w g 2l po plr I dodaje sig pkr la w brzrnieniu:

,,la) Biuro Zarz4dzariaKadrami (BKP);";

2'1 w $22:

- w ust. I skreSla sig pk 11,

- skreSla siq ust. 2;

3) w $ 39 skre6la sig pkt 4;

4) w zal4czniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku:

a) po $ 2 dodaje sig g 2awbrzmieniu:

,$ 2a

Do zadah Biura Zarz,qdzania Kadrami nalei4 sprawy z zakresu spraw osobowych, szkoleri

i plac, aw szczee6lnoSci:

1) prowadzenie spraw osobowych pracownik6w Urzgdu i kierownik6w jednostek

organizacyjnych zatrudnianych przez Prczydent4 z wylEczenrem dyrektor6w publicznych

przedszkoli, szkol i innych plac6wek oSwiatowo-wychowawczych;

2) zglaszartie pracownik6w Urzgdu do ubezpieczenia zdrowotnego i spolecznego;

3) organizowani e prac ztiqzarrych z przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych

i przegl4d6w kadrowych oraz realizacja wniosk6w z nich wynikaj4cych;

I Zmienione zarz4dzeniami: Nr l02l/15 z d a24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 $,r-ze(nia 2016 r.,
Nr 432/11 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528117 229 kwiemia 2Ol7 r., Nr I t 18/17 z dnia l8 v,,rzesnia 2017 r.,
Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2011 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 20l7 r., Nr 666/18 z dnia 0l czerwca 2018 r.,
Nr l07l/18 z dnia 07 wrzegnia 20lE r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r. oraz Nr l42ollEzdnia3l grudnia
201E r.
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4) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzgdzie;

5) planowanie i koordynacja szkolefl i ksztalcenia pracownik6w;

6) planowanie i prognozowanie wykonania funduszu plac;

7) prowadzenie spraw zwi4zanych ze skladaniem i analiz4 o6wiadczeri maj4tkowych

pracownik6w Urzgdq kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych oraz os6b

zarz4dzzlqcych i czlonk6w oryan6w zaru4dzaj4cych miejskimi osobami prawnymi, a takze

opracowywanie wymaganych informacji z tego zakresu;

8) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzgdnicze;

9) prowadzenie zakladowej dzialalnoSci socjalnej;

10) prowadzenie spraw z zakresu przygotowylvania i przeprowadzania sfuZby

przygotowawczej;

I l) sporz4dzanie list plac pracownik6w Urzedu;

12) prowadzenie rczliczefi z tytutu podatku dochodowego od os6b frrycnrych oraz

ubezpieczeri spolecznych i zdrowotnych;

13) sporz4dzanie list wynagrodzeri os6b wykonuj4cych na necz Urzgdu prace na podstawie

zawartych um6w cywilno-prawnych, stypendyst6w oraz czlonk6w miejskich komisji;

14) nadz6r nad stanem bhp oraz prowadzenie spraw zwiQzanych z wypadkami przy pracy

pracownik6w Urzgdu;

15) prowadzenie spraw zwiqzanych z powolywaniem i odwolywaniem Powiatowego

Inspektora Sanitamego w Biatymstoku oraz jego zastgpc6w.",

b) $ 5 otrzymuje brzmienie:

$s
Do zadari Departamentu Edukacji nal e24 sprawy z zakIesu edukacji, a w szczeg6lnoSci:

l) planowanie i przedkladanie proporycji dotycz4cych sieci przedszkoli, szkol

podstawowych, szk6l ponadpodstawowych oraz plac6wek oswiatowych;

2) prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem i realizacj4 plan6w finansowych

przedszkoli, szk6l i plac6wek odwiatowych Miasta;

3) prowadzenie postQpowai w sprawie udzielania oraz zwrotu dotacji udzielonych

szkolom i plac6wkom publicznym prowadzonym przez osoby frzyczne i prawne oraz
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niepublicznym przedszkolom, szkolom i plac6wkom, w tym przeprowadzanie kontroli

wykorzystania dotacji, w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji zwiqzaiej z jej

u&ielaniem oraz prawidlowoSci rozlicztnta;

4) przedkladanie propozycji w zakresie planowanych zawod6w i profili ksztalcenia

w szkolach ponadpodstawowych;

5) przygotowywanie wniosk6w w sprawie zatwierdzania arkuszy organi zacyjnych

jednostek oSwiatowych;

6) prowadzenie czynnodci dotyczqcych realizzcji obowi4zku szkolnego i obowiqzku

nauki;

7) prowadzenie spraw dotycz4cych awansu zawodowego nauczycieli;

8) realizowanie zadai ztxi4zztych z powierzaniem i odwotywaniem ze stanowiska

dy,rektora jednostki oSwiatowej ;

9) prowadzenie spraw kadrowych dyrektor6w na&orowanych przedszkoli, szkol

i plac6wek o6wiatowych;

10) podejmowanie dzialari w zakresie zapewnienia warunk6w dzialania przedszkoli, szkol

i plac6wek o6wiatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,

wychowania i opieki oraz umo2liwiajqcych stosowanie specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i mlo&iezy objgtych ksaalceniem specjalnym;

ll) prowadzenie spraw zwiqzanych z przyzaawaniem stypendi6w, nagr6d i wyr6rnieri

uczniom, studentom i nauczycielom;

12) prowadzenie spraw zwiqzanych z baz4 danych oSwiatowych obejmujqc4 zbiory

danych pochodz4cych z jednostek oSwiatowych funkcjonujqcych na terenie Miasta;

l3) prowadzenie spraw *vrqzanych z planowaniem wydatk6w bud:Zetowych

i dotowaniem zadan publicznych realizowanych pnez oryanzacje pozarz4dowe i inne

podmioty w zakresie wypoczynku dzieci i mlodzie2y oraz ich kontrola;

14) prowa&enie spraw dotycz4cych refundacji pracodawcom kosa6w ksaalcenia

mlodocianych pracownik6w;

15) prowadzenie spraw dotycz4cych dojazdu dzieci niepelnosprawnych;

16) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleh na zakladanie szk6l lub plac6wek

publicznych przez osoby prawne inne ni2 jednostki samorz4du terytorialnego lub

osoby fizyczne;

17) realizacja zzdarh zwiqzanych z prowadzonq ewidencjq szk6l i plac6wek

niepublicznych;
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l8) typowanie obiekt6w oSwiatowych do remontu i modernizacji oraz nadzir nad

prawidlowoiciq wykonywania prac remontowych;

19) r+ykonywanie innych czyrrno6ci ntiqzanych z zakladaniem, prowadzeniem,

przeksztalcaniem, finansowaniem oraz likwidowaniem jednostek o6wiatowych

Miasta.

2. Departament wykonuje czynno&i w zakresie nadzoru nad firnkcjonowaniem:

I ) przedszkoli samorz4dowych;

2) szkol i plac6wek o3wiatowych Miasta.",

c) w $ 8 pkt l8 otrzymuje brzrnienie:

,,powierzenie zadari wlasnych gniny i prowadzenie spraw z zakresu nadzoru

merytorycznego nad &ialalnoiciq spolek: ,,Wodociqgi Bialostockie" Sp. z o.o. oraz

Przedsigbiorstwem Uslugowo-Handlowo-Produkcyjnym,,Lech" Sp. z o.o.;",

d) w$ ll ust.4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Departament prowadzi sprawy z zakresu powierzenia zadai wlasnych gminy

i nadzoru merytorycznego nad dzialalnoSci4 spolki ,,Stadion Miejski" Sp. z o.o.",

e) w $ 13 w pkt 5 kropkg na koricu zastepuje si9 Srednikiem i dodaje sig pkt 6

w brzrnieniu:

,,6) koordynacja realizacji spraw z zakresu elektromobilnoSci i paliw altematywnych.",

f) w $ 14 w pkt l8 kropkg na koricu zastgpuje sig drednikiem i dodaje sig pkt 19

w brzrnieniu:

19) nakazywanie wla6cicielowi gruntu przywr6cenia stanu poprzedniego lub

wykonania wzqdzefi zapobiegaj?cych szkodom, je2eli spowodowane zmiany stanu

wody szkodliwie wptywajq na grunty sqsiednie.",

g) w$ 15:

- w pkt 2 skre6la sig lit. j,
- pkt 6 i 7 otrzymuj4 brzmienie:

,,6) koordynowanie dzialan i nadz6r nad wykonywaniem nieodplatnej pomocy

prawnej, nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

7) w zakresie stowazyszei i fundacji:

a) nadz6r nad stowarzyszeniami, prowadzenie ewidencji stowarzyszef zwyklych,

uczniowskich klub6w sportowych oraz klub6w sportowych dziatajqcych w fonnie

stowarzyszenia nieprowadzqcych dzialalno6ci gospodarczej,

b) nadz6r nad fundacjami.",
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h) w $ 16 skeSla sig pkt 12,

i) w$ 17:

- pkt 6 otrzymuje brzrrienie:

6) sporz4dzanie list wyplat diet radnym, wynagrodzeri uprawnionym czlonkom

organ6w jednostek pomocniczych Miasta;",

- w pkt 7 skreSla siQ lit. a i b,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) prowadzenie rozliczeri z tytulu zaliczek, delegacji stuzbowych;",

j) w $ 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) powierzenie zadaf wlasnych gniny i prowadzenie spraw z zakresu nadzoru

merytorycznego nad dzialalnodci4 spolki Komunalne TowarzJstwo Budownictwa

Spolecznego Sp. z o.o.",

k)w$19:
- w ust. I wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,, I . Do zadan Departamentu Spraw Spolecmych nale24 sprawy z zakresu pomocy

spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej, przeciwdzialania

bezrobociu oraz akry:'vizacji lokalnego rynku pracy, wspierania i pomocy osobom

niepelnosprawnym, promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej,

a w szczeg6lnoSci:",

- w ust. 2 pkt I otrzymuje brzmienie:

,, I ) nad funkcjonowaniem:

a) Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Biatymstoku,

b) Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku,

c) Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku,

d) Izby Wytrzenrieri w Biatymstoku,

e) Srodowiskowego Domu Sarnopomocy w Biatymstoku,

f) miejskich jednostek organizacyjnych prowadz4cych dzialalnosi w zakresie opieki

nad dzieimi w wieku do lat trzech;",

l) w g 20 pkt 2,4 i 5 otrzymujq brzrnienie:

,,2) prowadzenie spraw niqzarrych z przygotowaniem, monitoringiem i ewaluacj4

Strategii Rozwoju Miasta;
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4) koordynowanie dzialan zwiqzanych z monitoringiem projektu Bialostocki Park

Naukowo-Technologiczny oraz nadz.6r nad jednostk4 bud2etow4 Bialostocki Park

Naukowo-Technolo giczny;

5) realizaila zzdari dotycz4cych rozwoju gospodarczego Miasta w tym wsp6lpraca ze

Srodowiskiem naukowym i organizacjami Srodowiska gospodarczego;",

m) w $ 23 pkt 5 otrzymuje brzrnienie:

,,5) powierzenie zadari wlasnych grniny i prowadzenie spraw z zakresu nadzoru

merytorycznego nad dzialalno6ci4 spolek: Komunalnym Przedsigbiorstwem

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Komunalnym Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym

Sp. z o.o. oraz Komunalnym Zakladem Komunikacyjnym Sp. zo.o.;",

n) w $ 26 w pkt ll kropkg na koicu zastgpuje sig 6rednikiem i dodaje sig pkt 12

w brzmieniu:

,,12) zglaszanie incydent6w z zakresu cyberbezpieczenstwa do CSIRT NASK' wraz

z ich obsfugq.",

o) w $ 27a:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzrnienie:

,.,Do zadah Centrum AktywnoSci Spolecznej nalezry wykonywanie zadair z zakresu

konsultacji z mieszkancami oraz wsp6lpracy z orgafizaciami pozarz4dowymi,

a w szczeg6lnoScil',

- skreSla sig pkt 4;

p) sloeSla sig $ 35.

$2
Wykonanie zao4dzsnia powierza sig Zastgpcom Prezydent4 Sekretarzowi Miasta,

Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzgdu.

s3
Zarzaaz*nie wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z moc4 obowiqzywania od 0l maja

2019 roku.
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