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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ..R. grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrunej Biura Nadzoru Wa6cicielskiego

Na podstawie $ 26 ust. 1 i2 w n+tqzku z $ 29 regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, stanowi4cego zal4cznik do zarz4dzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur oraz $ 30 zal4czntka do Regulaminu Organizacyjnego
Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku, zarz4dzam, co nastgpuje:

s1
Ustalam organizacjg wewnQtrzn4 Biura Nadzoru Wadcicielskiego oraz szczeg6lowe zadwia
bixa zgodrue z zal4cznikiem do niniejszego zarz4dzenta.

$2
Traci moc zarz4dzente wewngtrzne Nr 46119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Biura Nadzoru
Wla5cicielskiego.

$3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Dyrektorowi Biura Nadzoru
WaScicielskiego.

$4
Z,arz4dzerue wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z moc4 obowi4zywania od 0l stycznia
2021 t.

PREZYDE MIASTA

dr hab, utl Trukolaski

I Zmienione zarz dzeniami Nr l02ll15 z &ia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nt 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dria 29 kwietnia 2017 r., Nr I 118/17 z dnia 18 wrzesnia
2017 r., Nr l484ll7 z dtia 14 gmdnia 2017 r., Nr 1565/l'7 z dnia29 grudnia 20l7 r., Nr 666/18 z dl1ia1l czerwca
2018 r', Nr 1071/18 z dniaO7 wrze{nia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420118 z dnia 3l grudnia
2018 r., Nr 280/19 z drlja 17 kwietnia 2019 r., Nr 9t5/19 z dnia t4 puzdziemka 2019 r., Nr 40t20 z &ia
16 slycmia2020 r., Nr 844/20 z dnia l5 wrzeSnia 2020 r. orazNr ll24/20 222 grudnia 2O2O r.
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Zalqcznik do
zARzADzENrA wEwNETRZNEGo xn !]..20
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSOTKU
z dnia .AQ. grudnia 2020 r.

Biuro Nadzoru WlaScicielskiego - symbol ,,BN\ "

l) Prac4 Biura kieruje Dyrektor.
2) Dyrektor Biura podlega bezpoSrednio Prezydentowi Miasta Bialegostoku.
3) W czasie nieobecnodci Dlrektora prac4 Biura kieruje osoba wyznaczorra pnez

Dyrektora Biura w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

II. Do zadari Biura Nadzo ru WlaSciciels nale2v ororvadzenie soraw dotvczacvch:

1) realizacji zadan zwiqzanych zpelneniem przez Prezydenta Miasta Bialegostoku fimkcji
Zgromadzenia Wsp6lnik6w oraz reprezentowaniem Miasta na Zgroma&eniu
Wsp6lnik6w sp6lek komunalnych, w tym: kontrola poprawnoSci formalno-prawnej
dokumentacji przekazywanej przez zaru4dy oraz rady nadzorcze spolek, opiniowanie
projekt6w uchwal przygotowywanych przez zzrz4dy sp6lek na Zgromadzenta
Wsp6tnik6q opracowanie opinii i wniosk6w zwiqzanych z udzieleniem absolutorium
wladzom sp6lek oraz zatwierdzeniem sprawozdari finansowych spolek;

2) rejestrowania podstawowych informacji i danych ekonomicznych dotycz4cych
nadzorowanych sp6lek oraz dokon)'rvania ocen ich dzialalno6ci;

3) opiniowania plan6w rozwoju sp6lek;
4) opiniowania plan6w inwestycyjnych sp6lek, realizowanych w rarnach przejgtych

wczeSniej plan6w rozwoju pod ketem ich wptywu na wyniki ekonomiczne
pruedsigbiorstw;

5) sklad6w osobowych w organach sp6lek, ewidencji czlonk6w rad nadzotczych oraz
zarz4d6w, kadencji organ6w, powolywania i odwob"wania czlonk6w, nadzoru nad
sporz4dzon4 dokumentacj4 zgodnie z wymogami ustaw;

6) dostosowywania zapis6w akt6w prawnych nadzorowanych podmiot6w (wnowy,
regulaminy Rad Nadzorczych i Zarz4d6w sp6lek) do aktualnie obowiqzuj4cych norm
prawnych;

7) prowadzenia analiz wykorzystania maj4tku Gminy Bialystok bgd4cego w dyspozycji
nadzorowanych podmiot6w;

8) realizacji zadafi mtiqzanych z faktem pelnienia przez Gmin4 fimkcji wladciciela
udzial6w sp6lek;

9) przygotowywani4 we wsp6lpracy z wladciwym Departamentem/Biurem, projekt6w
odpowiedzi na interpelacji i zapytania radnych dotyczqcych sp6lek komunalnych;

10) aktualizacji informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
intemetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
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I. Organizacia wewnetrzna


