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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

, ania .c15.. marca 2021 r.

w sprawie ustalenia organizacji wewnetrznej Departamentu Strategii i Rozwoju
oraz szczeg6lowych zadaf biur

Na podstawie $ 26 ust. 1 i 2 w zwiqzku z $ 29 regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowiqcego zal4czntk do zarz4dzenia Nr 543/15 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czer:wca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur oraz $ 20 zal4cnlka do Regulaminu
Organizacfnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku zarz4dzarn, co nastgpuje:

sr
Ustalam organizacjg wewngtrznq Departamentu Strategii i Rozwoju oftrz szczeg6lowe
zadania biur, zgodfie z zal1czrtikiern do niniejszego zarzSdzenta.

s2
Traci moc zan4dzede wewnQtrzne Nr 59/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia otganizaqi wewnQtrmej Departamentu Skategii
i Rozwojq szczegiAorych zadan biur i samodzielnego stanowiska pracy.

s3
Wytonanie zarz-4dzena powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Depaftamentu
Shategii i Rozwoju.

$4
Zarzqdzaie wchodzi w irycie z dniern podpisarfa" z mocq obowiqzujqc4 od 01 kwietnia
2O21 r.
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I Zmienione zarzqdzenialori Nr l02ll15 z daia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dtra 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z &ia 29 kwietnia 2017 r., Nr 1118/17 z dnia l8 wrzeSnia
2017 r., Nr 1484/17 z dnia 14 gnrdnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 666118 z dtlta
0l czerwca 2018 r., Nr l071ll8 z dnia 07 wrze5nia 2018 r., Nr 1359118 z dnia 07 grudnia 2018 r.,
Nr 1420/18 z dnia 3l gnrdnia 2018 r., Nr 280/19 z dnia l7 kwietnia 2019 r., Nr 915/19 z dnia 14 pa2dztem*a
2019 r., Nr 4Ol2O z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 84412O z doja 15 wrzeSnia 2020 L oraz Nr 1124/20 z dnia
22 grudnia 2020 r.
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Zal4caik
do iARz{DzENrA wEwNETRzNEGo NR .ltl.../21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia .15.. marca 2021 r.

Departament Strategii i Rozwoju - symbol ,,DSR"

Organizacja wervnQtrzna oraz szczeg6lowe zadania biur

I. Organizacja wewngtrzna

1. Departament dzieli sig na nastgpuj4ce biura (na prawach referatu):
l) Biuro Obslugi Inwestor6w - DSR-I;
2) Biuro Rozwoju Gospodarczego - DSRJI.

2. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy zastgpcy.
3. ZastEpca dyrektora kieruje Biurem Obslugi lnwestor6w, a podczas nieobecnoSci dyrektora

kieruje pracq calego Departamentu.

II. Szczeg6lowe zadania biur

l. Do zadaf Biura Obslugi Inwestor6w nale2y w szczeg6lno5ci:
1) obsluga inwestorow strategicznych, analiza zapylah oraz informowanie

o mo2liwoiciach i warunkach realizacji na terenie Miasta przedsigwzigi
inwestycjnych;

2) generowanie informacji o terenach i mo2liwo5ciach inwestycyjnych poprzez wsp6lprac9
z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzgdu i miejskimi jednostkami
organizacyjnymi oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych ofert inwestycyjnych
Miasta;

3) prowadzenie dzialai dotycz1cych promocji gospodarczej Miasta, w tym m.in. udzial
w targach i misjach gospodarczych;

4) wsp6lpraca z innymi podmiotami w zwi4zku z realizacj4 przedsigwzig6 dotycz4cych
promocji gospodarczo-inwestycyjnej Bialegostoku, w tym z instytucjami rzqdowymi,
uczelniami wylszymi, organizacjami przedsigbiorc6w oraz organizacjami
pozarzQdowymi;

5)obstuga spraw kancelaryjno-organizacyjnych, zitqzanych z funkcjonowanion
Departamentu Strategii i Rozwoju.

2. Do zadari Biura Rozwoju Gospodarczego nale2y w szczeg6lno5ci:
1) prowadzenie spraw zwiqzanych z przygotowaniem, monitoringiern i ewaluacjq

Strategii Rozwoju Miasta;
2) wsp6lpraca z jednostkami organizact'nymi Urzgdu, organizacjarni wspierania bimesu,

Srodowiskami gospodarczymi oraz innymi instytucjami, w zakresie dzialan slu24cych
rozwojowi gospodarczernu Miasta;

3) realizacja projekt6w majqcych na celu rozw6j gospodarczy Miasta;
4) wykonywanie opracowaf i dokument6w studialno-analitycnrych dolycz4cych sytuacji

spoleczno-gospodarczej Miasta oraz wspolpraca z jednostkami zewnQtrznymi w tym
zakresie;

5) przygotowywanie opinii dotycz4cych zgodnoSci realizowanych lub planowanych
&ialari prorozwojowych z kisrunkami rozwoju Miasta, przfgtymi w dokumentach
programowych i politykach branzowych;
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6) ar.a,liza i opiniowanie, we wspolpracy z jednostkami organizacfnymi Urzgdu
i miejskimi jednostkami organizacfnymi, zasadnoSci realizacji zarnierzefr
inwestycyjnych w t1.rn w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;

7) sporz4dzenie i koordynacja okresowych sprawozdari z zakresu statystyki publicznej
oraz pozyskiwanie wskaznik6w statystycznych;

8) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej udzielonej przedsigbiorcom;
9) prowa&enie sprawozdawczoSci oraz monitoringu dotycz4cego projektu ,,Bialostocki

Park Naukowo-Technologiczny'';
10) nadz6r nad jednostk4 budZetow4 Bialostocki Park Naukowo-Technologiczny;
1 l) prowadzenie spraw zwi4zanych z budZetern Departamentu Strategii i Rozwoju.
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