
ZARZADZENTE WEWr\4TRZNE NR .19../22
PREZYDENTA

z dnia
MIASTA BIALEGOSTOKU
J3. sierpnia 2022r.

w sprawie ustrlenia organizacji wewngtrznej Departamentu Inwestycji

oraz szczeg6lowych zadai referat6w

Na podstawie $ 26 ust. I i 2 w zwiqzkl z $ 29 regulaminu organizacyjnego Urz$u Miejskiego
w Bialymstoku, stanowiqcego zalqc ik do zatzqdzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urz$owi Miejskiemu w Biatymstokur oraz $10 zalqczrrtka do Regulaminu Organizacyjnego
Urz@u Miejskiego w Biatymstoku zarzqdzam, co nastg)uje:

$l
Ustalam organizacje wewnQtrznq Departamentu Inwestycji oraz szczeg6lowe zadania
referat6w, zgodnie z zalqcznikiern do niniejszego zarzqdzenta.

$2
Traci moc zarzqdz*ie wewnQtrzne Nr 30/21 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia organizacji wewnEtrznej Departamentu Inwestycji
oraz szczeg6lowych zadarl referat6w.

$3
Wykonanie zarzrylzgnis powierzam Sekretarzowi Miast4 Zastpcy Prezydenta Miasta
nadzorujqcernu Departament Inwestycji oraz Dyreklorowi Departamentu Inwestycji.

$4
Zarzqdzg s vts6odzi w 2ycie z dnian podpisania.

PREZYDENT I TA

dr hab- sz 'r-uokolaskr

t Z-i"r,ion" zzrzqdzeniami: Nr l02l/15 z dria 24 listopada 2015 r., Nr 949/2016 z doia 28 wrze3nia 2016 r.,
Nr 432117 z dnia 06 kwiemia 2017 r., Nr 528/17 z dda 29 kwietnia 2017 r., Nr I I lE/17 z dnia 18 wrzeinia
2017 r., Nr 1484/17 z doia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565l17 z dtia 29 grudtia 2017 r., Nr 666/18 z dria Ol czerwca
20lE r., Nr lOTlllS z dnia 07 wrzeinia 2018 r., Nr 1359/18 z duia 07 gmdnia 2018 r., Nr 1420/18 z dnia
3l gntdnia 2018 r., Nr 280/19 z dnia 17 kwiemia 2019 r., Nr 915/19 z dnia 14 pazdziemika 2019 r., Nr 40/20
z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 844/20 z dnta 15 wrze5nia 2020 r., Nr ll24l20 z duia 22 gnrdnia 2020 r. oraz
Nr 798/21 z dnia 30 wrzeSnia 2021 r.



Zal4cznik do
Zarz4dzenia wewnqtrznego Nr lU..l22
Prezvdenta Miasta Bialeeostoku
z dia .l3..sieoua2oi2 r.

ORGANIZACJA WEm{4TRZNA DEPARTAMENTU TTVWESTYCJT

ORAZ SZCZEGoLOWE ZADAI\IA REFERAToW

I. Organizacja wewngtrzna.

1. Departament lnwestycji dzieli siq na nastepujqce referaty:

1) Referat Finansowo - Organizacyjny (DIN-I);

2) Referat Przygotowania Inwestycji I (DIN-II);

3) Referat Przygotowania Inwestycji 2 (DIN-lIf;

4) Referat Nadzoru lnwestycji (DIN-IV).

2. Pracq Departamentu Inwestycji kieruje dyrektor przy pomocy zastgrcy oraz kierownik6w

referatdw. Dyrektor nadzoruje bezpo6rednio pracQ Referatu Finansowo - Organizacitego oraz

Referatu Przygotowania Inwestycji 2.

3. Zastqpca Dyrektora nadzoruje pracq Referatu Przygotowania Inwestycji I oraz Referatu

Nadzoru Inwestycji, a w czasie nieobecnoSci dyrektora kieruje prac4 calego Departamentu.

II. Szczeg6lowe zadania referat6w.

l. Do zadai Referatu Finansowo - Organizacyjnego naleiy:

1) prowadzenie spraw dotyczEcych wsp6lpracy Prezydenta Miasta Bialegostoku z Radq

Miast4 Komisjami Rady w zakesie spraw prowadzonych przez Departament Inwestycji;

2) prowadzenie ,,Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami"

(BDO) poprzez sporz4dzania karty przekazania odpadu oraz ewidencji wytworzonych

odpad6w (KEO);

3) ewidencjonowanie skarg, wniosk6w i interpelacji dotycz4cych zadari Departamentu

Inwestycji;

4) prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie dyscypliny pracy i urlop6w,

w tym prowadzenie ksiqzki wt'S6 pracownik6w, opracowywanie plan6w urlop6w,

przygotowywanie miesiqcznej listy obecno6ci;

5) prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym zapewnienie zgodnego z instrukcj4

kancelary'nq obiegu dokument6w;

6) przekazywanie na bie2Eco pracownikom przepis6w prawnych dotyczqcych

meq4orycznego zakresu dzialania Departamentu Inwestycji;
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7) wspolu&ial w prowadzeniu przez Miasto strony teleinformatycznej - Biuletynu

Informacji Publicmej;

8) obsfuga kancelart'no - biurowa seketariatu Departamentu;

9) programowanie oraz planowanie inwestycji w tym:

a) planowanie we wsp6tpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzqdu, w tym

zwlaszcza z Departarnentem Urbanistyki i Architektury, Departamentem Edukacji,

Departamentern Gospodarki Komunalnej, pnedsiQwziQd rozwojowych

i inwestycfinych, w oparciu o dokumenty programowe w zakresie planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o ustalenia wynikajqce z polityk

bran2owych i program6w operacSnych,

b) wsp6ludziat w opracowywaniu i aktualizacji program6w gospodarczych,

w tym wieloletniego planu inwestycfnego,

c) przygotowywani e zaloiei^ do rocznych plan6w inwestycyjnych,

d) przygotowywanie oraz aktualizacja rocznych plan6w inwestycyjnych,

e) opracowywanie bran2owych program6w inwestycyjnych,

0 sporzqdzanie analiz opisowych w tym z realizacji bud2etu i okresowych sprawozdari

z rer;lizacji bud2etu;

l0) uczestniczanie w opracowaniu wniosk6w o udzielenie kedyt6w;

I l) pozyskiwanie krajowych Srodk6w finansowych na realizacjq inwestycji nadzorowanych

przez Departament lnwestycji oraz udzial we wdraZaniu projekt6w, ich realizacji

oraz rozliczeniu finansowo - rzeczowym;

12) prowa&enie rozliczenia finansowego zawartych um6w, w tym weryfikacja i analiza

faktur pod wzglSern zgodnoici z planem finansowym;

13) sprawozdawczoSd inwestycyjnq w tym:

a) skladanie rocznych sprawozdaf,

b) przygotowywanie informacji i analiz dotycz4cych grninnych inwestycji,

c) przygotowywania dowod6w OT i PT na Srodki trwale powstale w wyniku realizacji

inwestycji prow adzsiysh przsT Departament Inwestycji.

2. Do zadari Referatu Przygotowania Inwestycji I naleiy:

l) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu budownictwa og6lnego, w tym:

a) budownictwa oSwiaty,

b) budownictwa sfuZby zdrowi4

c) budownictwa kultury i sportq
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d) budownictwa administracj i,

e) budownictrva opieki spolecznej;

2) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu teren6w spodowo - rekreac$nych,

wtym:

a) budowa teren6w sportowych,

b) budowa plac6w zabaw i silowni,

c) budowa teren6w rekeacyj nych,

d) budowa teren6w zielonych w tym park6w i bulwar6w;

3) przygotowanie do realizacji inwestycji polegaj4cej na budowie targowisk;

4) przygotowanie do realizacji inwestycji z zal<restt porzqdku publicznego

i bezpieczenstwa obywateli, w zakresie spraw zwiqTanych z budow4 studni

glqbinowych;

5) przygotowanie material6w dotyczqcych opracowania rocznych i wieloletnich plan6w

inwestycyj nych oraz program6w bran2owych;

6) przygotowanie rocznej informacji z planowanych zam6wief, publiczoych;

7) opracowanie dokumentacji technicznej na planowane inwestycje przy wsp6lpracy

z Departamentami Urzqdu Miejskiego poptzez:.

a) zlecanie, w trybie przetargu opracowania dokumentacji w oparciu o dane wt'Sciowe

do projektowaniq w tym programy funkcjonalno - uiykowe,

b) przygotowyvanie i przeprowadzenie, zgodnre z ustawq Prawo zam6wieri

publicznych, przetarg6w na opracowywanie dokumentacji inwestycji,

c) ptzygotowywanie um6w na prace projektowe,

d) nadz6r nad realizacj4 zawartych um6w, w tym analiza prawidlowoSci toku

ich realizacji,

e) ocena kompletrro6ci dokumentacji projektowej i uzgodnien;

8) przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez:

a) analizq otrzymanej dokumentacj i,

b) prowadzenie spraw dotyczqcych czasowego zajqcia tereng w tym odszkodowan

naleznych z tego tytufu,

c) sktadanie stosownych wniosk6w o wydanie postanowieri w zakresie mo2liwo6ci

po&ial6w i wykup6w gruntu,

d) przekladanie wniosk6w o wyburzenie budowli i budynk6w,
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e) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, pozwoleri na budowq oraz pozostalych decyzji

niezb@nych dla wlasciwego prowadzenia procesu inwestycy'nego,

f) przygotowywanie dokumentacji do przetarg6w oraz organizacja przetarg6w

na roboty budowlane, zgodnie z ustawe Prawo zam6wieri publicznych,

g) przygotowywanie um6w na realizacjq inwestycji,

h) nadz6r nad realizacj4 zawutych um6w, w tym analiza prawidlowo6ci toku

ich realizacji,

i) przygotowywanie i przeprowadzanie, zgodne z ustaw4 Prawo zam6wief

publicmych, przetarg6w na w)66r nadzoru inwestyclnego zewnetrznego

nad realizacjq zadari je6li bqdzie taka potrzeba w zakresie miejskich inwestycji

kubaturowych.

3. Do zadari Referatu Przygotowania Inwestycji 2 nileLyz

l) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu teren6w sportowo - rekreacyjnych,

wtym:

a) budowa teren6w sportowych,

b) budowa plac6w zabaw i silowni,

c) budowa teren6w rekreacyj nych,

d) budowa teren6w zielonych w tym park6w i bulwar6w;

2) przygotowanie do realizacji inwestycji polegajqcej na budowie targowisk;

3) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu budownictwa og6lnego w tym:

a) budownictwa o6wiaty,

b) budownictwa sfu2by zdrowi4

c) budownictwa kultury i sportu,

d) budownictwa administracji,

e) budownictwa opieki spolecznej;

4) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu porz4dku publicznego

i bezpieczenstwa obywateli, w zakesie spraw zwiqganych z budow4 studni glEbinowych;

5) przygotowanie material6w dotyczqcych opracowania rocznych i wieloletnich plan6w

inwestyct'nych oraz program6w brar2owych;

6) przygotowanie rocznej informacji z planowanych zam6wiai publicmych;

7) opracowanie dokumentacji technicznej na planowane inwestycje przy wsp6tpracy

z Departamentami Urzqdu Miejski ego poprzez:



a) zlecanie, w trybie przetargu opracowania dokumentacji w oparciu o dane wyj6ciowe

do projektowania, w tym programy funkcjonalno - u2ytkowe,

b) przygotowywanie i przeprowadzenie, zgodnie z ustaw4Prawo zam6wieri publicznych,

przetarg6w na opracowywanie dokumentacji inwestycji,

c) przygotowywanie um6w na prace projektowe,

d) nadz6r nad realizacj4 zawartych um6w, w tym analiza prawidlowo6ci toku

ich realizacji,

e) ocena kompletnoSci dokumentacji projektowej i uzgodnien;

8) przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez'.

a) analize otrzymanej dokumentacj i,

b) prowadzenie spraw dotycz4cych cz.lsowego zajecia terenu, w tym odszkodowafi

nale2nych z tego tyh*u,

c) skladanie stosownych wniosk6w o wydanie postanowiei w zakresie mo2liwo6ci

podzial6w i wykupow gruntu,

d) przekladanie wniosk6w o wyburzenie budowli i budynk6w,

e) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, pozwoleri na budowq oraz pozostatych decyzji niezbEdnych

dla wlasciwego prowa&enia procesu inwestycyjnego,

f) przygotowywanie dokumentacji do przetarg6w oraz orgafizacja przetarg6w

na roboty budowlane, zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wien publicznych,

g) przygotowywanie um6w na realizacjq inwestycji,

h) nadz6r nad realizacjqzavtartych um6w, w tym analiza prawidlowo6ci toku ich realizacj i,

i) przygotowywanie i przeprowadzanie, zgodne z ustawA Prawo zam6wieri publicznych,

przetarg6w na wyb6r nadzoru inwestycyjnego zewnetrznego nad realizacj4 zadan je6li

bSzie taka potrzeba w zakresie miejskich inwestycji sportowo - rekeacyjnych.

4. Do zadari Referatu Nadzoru Inwestycji naleiy:

l) prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez zespol inspellor6w wszystkich bran2,

w zakresie prawidlowego przebiegu prac budowlanych, od momentu wprowadzenia

wykonawcy na budowE do odbioru koricowego, w tym:

a) sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji inwestycji z Fojektem lub pozwoleniern

na budowq,

b) sprawowanie kontroli zgodno6ci realizacji inwestycji z ,,Warunkami technicznymi

dla budynk6w i ich usyuowania",



c) sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegaj4cych zakryciu lub zanikajqcych,

d) potwiertlzenie faktyczne wykonanych rob6t oraz usuniEcia wad,

e) przygotowanie wniosk6w o udzielenie pozwolenia na u2ytkowanie obiektu budowlanego

lub zawiadomienie o zakofczeniu budowy,

f) kontrolowanie finansowych rozliczen budowy;

2) udziat w odbiorach wykonanych inwestycji i czlmno6ciach zwi qzanych z przekazywaniern

obiekt6w do u2ytkowania;

3) egzekwowanie odpowiedzialnoSci wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienale2ytego

wykonania umowy;

4) wsp6lpraca w zakresie rozliczenia finansowego inwestycji;

5) prowadzenie spraw dotyczqcych odpowiedzialno5ci wykonawcy w zakresie rqkojmi

i gwarancji;

6) sprawdzenie dokumentacj i techni cznq przed przetargiem na wylonienie wykonawcy rob6t

oraz kompletnoSci dokumentacji i uzgodnien;

7) reprezentowanie inwestora w przeprowadzanej przez nadz6r budowlany obowiqpkowej

kontroli budowy, przed wydaniern pozwolenia na uiytkowanie.

PREZTD IASTA

dr heb- Truskolaski


