UCHWAŁA NR X/132/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Białostocki Park NaukowoTechnologiczny” oraz nadania Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 20771)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XI/78/11 Rady Miasta Białystok z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” oraz nadania Statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1853 i z
2016 r. poz. 4687) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Podstawą działania jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
4) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.);
5) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.),
6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1984);
7) niniejszy Statut.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok
działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Majątek znajdujący się w zasobie BPN-T stanowi własność Miasta Białystok.”;
3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Miasto – należy przez to rozumieć Miasto Białystok;”;
4) w § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Rada Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Białystok;”;
5) w § 5 ust. 2 kropkę na końcu pkt 14 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) tworzenie, publikowanie oraz rozpowszechnianie materiałów popularyzatorskich i reklamowopromocyjnych oraz wydawnictw z zakresu realizowanych zadań statutowych”;
6) w § 9 skreśla się ust. 6,

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 303, 326, 1000, 1366, 1669,
1693, 2245, 2354 i 2500.
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7) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z tytułu udziału w posiedzeniach Rady członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości
odpowiadającej ¼ kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2288 ze zm.).”;
8) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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