NR.

...t19
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU
z dnia. . czerwca2019 r.

ZARZA.DZENTE WEWN4TRZNE

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Departamentu Obslugi Urzgdu
oraz szczeg6lowych za,dtir referat6w, biur, wieloosobowego stanowiska pracy
i samodzielnych stanowisk pracy
Napodstawie $ 26ust. I i 2wzwiqzku.z$29 regulaminu organizacyjnego UrzgduMiejskiego
w Bialymstoku, stanowi4cego zalqcznrk do zarzydzenia Nr 543115 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzgdowi Miejskiemu w Bial5rmstokur oraz $ 13 zal.qcznika do Regulaminu Organizacyjnego
Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstola, zarzqdzam, co nastgpuje:

$1
Ustalam organizacjg wewngtrzn4 Departamentu Obslugi Urzgdu oraz szczeg6lowe zadania
referat6w, biur, wieloosobowego stanowiska pracy i samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie
z zal4cznikiem do niniejszego zarzqdzenia.

$2

Traci moc zarz4dzenie wewngtrzne Nr 68/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku

z

dnia
31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia orgarizacji wewngtrznej Departamentu Obslugi Urzgdu
oraz szczeg6lowych zadah referatu, biur, wieloosobowych stanowisk pracy i samodzielnych
stanowisk pracy.

s3
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Departamentu
Obstugi Urzgdu.

s4
Zarz4dzenie wchodzi
2019 r.

w

Zycie

z

dniem podpisania,zmocEobowi4zuj4c4oddnia

0l

czerwca

Truskolaski

tZmienione zarz1dzeriami: Nr1021/1 5zdrua24 listopada2015r.,Nr949/16 idrria2Swrzelnia2016r.,
Nr 432117 zdnia06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 zdnia2g kwietnia 2017 r., Nr 1l18/17 z dnia l8 wrzeSnia
2017 r., Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 666118 z dnia
0l czerwca 2018 r., Nr l07ll18 z dnia 07 wrzeSnia 2018 r., Nr 1359/18 z drua 07 grudnia 2018 r., Nr 1420118
z dnia3l grudnia 2018 r. oraz Nr 280119 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zal1cznik do
ZARZADZENTA WEWNETRZNEGO NR .119
P
ENTA MIASTA BIAT,EGOSTOKU

z

czerwca 2019 r.

ORGANIZACJA WEW}I4TRZNA DEPARTAMENTU OBSI,UGI URZEDU

ORAZ SZCZF',GOT-OWE ZADANTA REFERAT6W, BIUR,
WIELOOSOBOWEC,O STANOWISKA PRACY

I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

I. ORGANIZACJA WEMIETRZNA
1. Departament Obslugi Urzgdu dzieli sig na nastgpuj4ce referaty, biura, wieloosobowe
stanowisko pracy i samodzielne stanowiska pracy:

1)

Referat Planowania i Realizacji BudZetu (OBU-I);

2) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obstugi technicznej obiekt6w (OBU-III);
3) Samodzielne stanowisko pracy ds. zam6wieri publicznych i publikacji internetowych
(oBU-IV);

4) Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kancelaryjnych (OBU-V);
5) Biuro Zarzqdzania EfektywnoSci4 Energ etyczn1 (OBU-VI) ;
6) Samodzielne stanowisko pracy ds. transportu (OBU-VI|;
7) Biuro Rzeczy Znalezionych (OBU-VU);
8) Referat Logistyki (OBU-IX).

2. Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy zastgpcy.
3. Zastgpca Dyrektora w czasie nieobecno6ci Dyrektora kieruje pracq calego Departamentu.

STANOWISKA PRACY I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

l.Do zadari Referatu Planowania i Realizacji Bud2etu nale2y:
1) prowadzenie spraw zwr4zanych z wykonywaniem bud2efu Miasta, w tym
w szczeg6lnoSci:

a) opracowywanie plan6w finansowych dochod6w i wydatk6w budZetowych,
b) przygotowywanie wniosk6w o dokonanie zmian w planie bud2etu,

c)

przygotowywanie sprawozdari z wykonania budZetu;

2) merytoryczna kontrola wykonania budzetu w zakresie wydatk6w Departamentu;

3) analizawydatk6w w przedmiocie zgodnoSci
4) sporzqdzanie sprawozdawczo6ci w tym:
a)

z planem bud2etu;

sporz4d zanie r o cznych sprawozdari statys ty czny ch,

b) sporz4dzanie kwartalnych informacji

o

wartoSci zaangahowania wydatk6w

budZetowych,

c) sporz4dzanie comiesigcznych sprawozdari

w

o poniesionych wydatkach

zakresie

Srodk6w budZetowych j akimi dysponuj e Departament;

5)

prowadzenie spraw zwiqzanych

z

ewidencj4 wydatk6w realizowanych przez

Departament w Centralnym Rejestrze Um6w iZobowiqzari, w tym:

a)

ewidencja um6w

i

zam6wieri powoduj4cych zaciqgnigcie zobowiqzari finansowych

w podsysternie informat

b)

y

cznp,

ewidencj a dokument6w fi nansowo-ksiggowych w podsystemie informatyc

6) prowadzenie

rozliczen

i

znp;

waloryzacji czynszow naleZnych z tytufu zawartych um6w

najmu nieruchomo6ci i lokali uzytkowych;

7) wystawianie dyspozycji do

Departamentu RachunkowoSci dotycz4cych obci4zeit

najemc6w kosztami eksploatacyjnymi pomi eszczeh oraz innych obcizyZei;

8)
9)

prowadzenie rozliczeh koszt6w administrowania budynkami Urzgdu;
zg!.aszarie rejestracji lub wyrejestrowania odbiornik6w radiofonicznych

i telewizyjnych

Urzgdu Miejskiego w celu wnoszenia oplat abonamentowych;
1

0) prowadzenie ksi4g inwentarzowych Departamentu:

a) Srodk6w trwalych,
b) pozostalych Srodk6w

trwalych o wartoSci powyzej l.000 zlbrutto;

1l)prowadzenie spraw zwi4zanych z obsfug4 Stalej Komisji lnwentaryzacyjnej Urzgdu.

2.Do zadafi Wieloosobowego stanowiska pracy ds. obslugi technicznej obiekt6w naleZy:

1) prowadzenie spraw zwiqzarrych

z

zarzqdzxiem budynkami, lokalami

i

obiektami

u2ytkowymi Urzgdu;

2) zapewnienie utrzymania wlaSciwego stanu technicznego budynk6w Urzgdu
(eksploatacj a, konserwacj a, rernonty kapitaln e i bielqce) ;

3)

przygotowywanie dokumentacji na potrzeby realizacji um6w dotycz4cych remont6w
oraznadz6r nad ich wykonywaniem;

3

b*

4) usuwanie awarii i wykonywanie niekt6rych prac remontowo-naprawczych
wykonywanych sposobem gospod arczp;
5) prowadzenie spraw ochrony przeciwpolarowej orM zapewnienie warunk6w
bezpieczeitstwa po2arowego w budynkach i obiektach Urzgdu;

6)

prowadzenie spraw dotyczqcych najmu pomieszczen

w

administrowanych obiektach

Urzgdu;

7)

zapewnienie dostaw medi6w oraz odbioru nieczystoSci stalych

i

plynnych przez

podmioty zewngtrzne;

8)
9)

zapewnienie utrzymania czystoSci wewn4trz inazewnqtzzarzqdzanychobiekt6w;
prowadzenie podrgcznego magazynu artykul6w gospodarczych;

l0) prowadzenie spraw zwiqzanych z systemem kontroli dostgpu oraz zapewnienie ochrony
w

zarz1dzanych obi ektach;

1l)prowadzenie ksiqg obiekt6w budynk6w Urzgdu oraz dokumentacji ztymzwi1zanej;
l2)zapewnienie wlaSciwej informacji wizualnej w budynkach Urzgdu;
13) obsluga Statej

Komisji ds. Likwidacji Sktadnik6w Maj4tkowych;

l4)zaberyieczenie materialno-techniczrych warunk6w umoZliwiaj4cych przygotowanie
i przeprowadzenie wybor6w powszechnych i referend6w.

3. Do ztdafi Samodzielnego stanowiska pracy ds. zam6wiefi publicznych

i

publikacji

internetowych naleZy:

l) sporz1dzanie plan6w postgpowari o zam6wienia publiczne na rok kalendarzowy;
2) sporz1dzanie sprawozdari z prowadzonych postgpowari o udzielenie zam6wieri
publicznych;

3)

prowadzenie dokumentacji zwi4zanej ztbezpieczeniem majqtku Urzgdu oraz likwidacj4
szk6d we wsp6lpracy z firm4 brokersk4;

4) publikowanie na portalu Urzgdu Zam6wiefi Publicznych oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich niezbgdnych ogloszefi
przez Departament postgpowaniach

z

zarieszczanie

o prowadzonych

zakrest zam6wiefi publicznych oraz innych

informacjizzaT<resudzialaniaDepartamentu;

5) udzielanie wfaSnieri i porad przy opracowywaniu material6w 2r6dlowych
do postgpowan (m.in. wniosk6w o przeprowadzenie postgpowania, szacunkowej wartoSci

zam6wienia, opisu przedmiotu zam6wienia);

6)

udzielanie porad

i

wyjaSnief zgodnych

zam6wien publicznych;

t,

z

obowiqrujQcymi przepisami dotyczqcymi

7) koordynowanie procesu

dotyczEcego procedury przetargowej

pod

wzglgdern

od momentu zgloszenia tematu przez poszczeg6lne kom6rki
Departamentu, aZ do zawarcia umowy z wylonionym w drodze postgpowania

merytorycznym,

przetargowego wykonawc4;

8)

uczestnictwo

w

pracach komisji przetargowych

w

postgpowaniach

o

udzielenie

zam6wierl publicznych;

9) przechowywanie dokumentacji z

o

przetarg6w

i

pozostalych postgpowari

udzielenie zam6wieri publicznych przeprowadzonych przez Departament

na podstawie ustawy Prawo zan6wien publicznych;
1

0) prowadzenie rej estr6w:

a)
b)

zam6wieri publicznych Departamentu,
ogloszeri opublikowanych w BIP,

c) um6w zawartychw wyniku postgpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego.

4. Do zadafi Samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno - kancelaryjnych
nale2y:
1

)

prowadzenie sekretariatu Departamentu;

2) prowadzenie spraw

organizacyjnych,

w tym

zapewnienie zgodnego

kancelaryj nE obiegu dokument6w w Departamencie

3)

przekazywanie

na biel4co pracownikom

z

instrukcj4

;

przepis6w prawnych dotycz1cych

merylorycznego zakresu dzialania Departamentu;

4) prowadzenie spraw pracowniczych w

Departamencie

w zakresie dyscypliny pracy

i urlop6w, w szczeg6lnoSci:

a)
b)
c)
d)
e)
0
5

)

6)

prowadzenie ewidencji wyjS6 pracownik6w

w godzinach slu2bowych,

opracowywanie plan6w urlop6w,

przygotowywanie miesigcznych list obecnoSci,
prowadzenie kart i kartotek urlopowych,
prowadzenie ewidencji zakres6w czynnoSci pracownik6w,
prowadzenie ewidencji czasu pracy w programie kadrowym;

prowadzenie kalen darza rezerw acji sali narad;
zawieranie porozumieri w sprawiet?yczeniaiprzygotowania lokali na potrzeby wybor6w

powszechnych i referend6w;

7)
8)

wykonywanie identyfikator6w dla pracownik6w Urzgdu oraz prowadzenie ich ewidencji;

przygotowywanie wniosk6w o przyznanie miesigcznych premii pracownikom obslugi
Departamentu;

g

9)

przygotowywanie list pracownik6w Departamentu do wlplaty ekwiwalentu za odzieL
roboczq;,

l})przekazywanie dokumentacji wytworzonej

w

Departamencie

do

Archiwum

Zaldadowego;
1

1)

prowadzenie innych spraw o charakterze kancelaryjnym.

5. Do zadafi Biura Zarzqilzania EfektywnoSci4 EnergetycznqntleLy:
1) przygotowywanie postgpowari w sprawie udzielania zarn6wien publicznych oraz

koordynowanie ich realizacji, zwi1zanych z;

a)

zakupem energii elektrycznej

na potrzeby zasilaria obiekt6w uZytkowych,

oSwietlenia ulicznego, sygnalizacji Swietlnych oraz plac6wek oSwiatowych, miejskich
j ednostek or ganizacylnych

i Bialostockiego Obszaru Funkcj onalnego,

b) zakupem garunapotrzeby zasilania obiekt6w uzytkowychorazplac6wek oSwiatowych

i miej skich j ednostek or ganizacyjnych;

2) optymal izacja koszt6w uslug dystrybucj i energii elektrycznej ;
3) realizacjazadafijednostek sektora publicznego w zakresie efektywnoSci energetycznej;
4) koordynowanie dzialah zmierzajqcych do oszczgdnoSci

w

w

zakresie zuZycia energii

w

sektorze publicznym Miasta, prowadzenie dzialalnoSci informacyjnej

zakresie

u2ytkowania energii, promowanie odnawialnych 2r6del energii (OZE) oraz ochrony
Srodowiska w sektorze publicznym Miasta;

5) prowadzenie bazy danych

o

gospodarce energetycznej, cieplnej

i

gospodarce wodno-

Sciekowej w obiektach gminnych;

6) budowa systemu zmierzajqcego do monitorowania
inwentaryzacjaLr6deL ciepla, energii elektrycznej

,

i

zarzqdzania nt|yciem energii oraz

Ears i wody w obiektach miejskich;

7) wyznaczanie kierunk6w zwi4zanych z systernami oSwietlenia Miasta i ich modernizacj1
oraz wsp6lpraca z zarzqdc1 oSwietlenia w sektorze;

8) koordynacja dzialafi zwi4zarrych z planowaniem, inwestycjami

i

uslugami

efektywnoSci energety cznej, termomodemizacji oraz budowy instalacji OZE

w

zakresie

;

9) monitorowanie audy6w energetycznych dla obiekt6w Miasta;
10) podejmowanie dziatafi maj4cych na celu zwigkszenie udziafu energii pochodz4cych

zOZE w bilansie energetycznym Miasta;

ll)

opiniowanie rozwi4zah

do miejscowych plan6w

zagospodarowania przestrzennego

w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczn4 i paliwa gazowe;
12) koordynacjarealizacji spraw zzal<resu elektromobilnoSci i paliw alternatywnych.

r

6. Do zadafi Samodzielnego stanowiska pracy ds. transportu nale2y:

l) zapewnienie

obstugi transportowej Urzgdu;

2) wydawanie zgody na:u?ycie samochod6w stuZbowychna jazdy lokalne;
3) przygotowywanie dokumentacji zwi4zanej

z

udzieleniem zam6wienia publicznego

na zakttp samochod6w sluZbowych;

4) przechowywanie

dokumenta cji dotycz1cej samochod6w slu2bowych;

5) prowadzenie spraw zwi4zanych z rejestracjq pojazd6w, okresowymi badaniami stanu
technicznego pojazd6w, likwidacj4 szk6d komunikacyjnych, napraw4 oraz zbyciem
pojazd6w sluZbowych;

6) przygotowywanie dokumentacji zwi4zanej

z

udzieleniem zam6wienia publicznego

na zakup paliw oraz akcesori6w samochodowych do samochod6w stuZbowych;

7) sporz4dzanie miesi Ecznych rozhczeh ntZycia paliwa;
8) przygotowywanie dokumentacji zwiqzartej z udzieleniem zam6wienia publicznego na
dostawy i montaZ opon do samochod6w sluZbowych;

9) przygotowywanie dokumentacji zwiqzanej

z

tdzieleniem zam6wienia publicznego na

zakup karnet6w na mycie samochod6w sluZbowych;

10) przygotowywanie sprawozdari wraz

z naliczaniem nale2nych oplat za wprowadzanie

gaz6w i pyl6w do powietrza ze spalania paliw przezpojazdy sluZbowe;

11) prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowc6w Urzgdu;

12) sporz4dzanie miesigcznych zestawieri czasu pracy kierowc6w.

7. Do zadafi

Biura Rzeczy Znalezionych nale2y:

l) prowadzenie

spraw zwi1zanych z odbieraniern zawiadomief o znalezienitrzeczy orazich

przyjmowanie;
2

)

ewi dencj o now ani e przyj mowan y ch r zeczy w ks

ig

dz e r zeczy

znaleziony ch;

3) prowadzenie poszukiwan os6b uprawnionych do odbioru znalezionychrzeczy;

4) przekazywanie informacji osobom zainteresowanyrn,

o

rzeczach znajdujqcych sig

w Biurze;

5)

zamieszczanie wykazu rzeczy znalezionych na tablicy ogloszeri

i w Biuletynie Informacji

Publicznej;

6) zagospodarowanie rzeczy po uplywie ustawowych termin6w ich przechowywania.

4 .z'
A

8. Do zadafi Referatu

1) prowadzenie

Logistyki naleZy:

z

spraw zwi4zanych

zapewnieniem Radzie Miasta

urzgdu materialno-technicznych warunk6w pracy,

w tym bieilqce

i

pracownikom

zak:tpy na potrzeby

departament6w/biur;

2) wykonywanie czynnoSci techniczno-ustugowych zwi1zarrych z obsfug4 sesji Rady Miasta;
3) wykonywanie czywro6ci techniczno-ustugowych zwiqzarrych z realizacjq przez organy
Miasta funkcj i

r epr ezentacyj

nych;

4) gospodarowanie pozostalymi Srodkami trwalymi urzgdu;
5) prowadzenie elektronicznej ewidencji pozostalych Srodk6w trwalych urzgdu o wartoSci
do 1.000 zlbrutto wlqczrtre;

6) prowadzenie

ksiggi

inwentarzowej pozostalych Srodk6w trwalych

o

wartoSci

do 1.000 zl brutto wl1czrue;

7) prowadzenie spraw zwiqzarrych z zarnawianiern, rozprowadzaniern, ewidencjonowaniem
oraz kasacj4 sternpli i pieczgci urzgdowych;

8) prowadzenie

spraw zwi4zanych z publikacjq ogloszeri w prasie

lokalnej

i og6lnokrajowej;
9) prowadzenie spraw zwi1zanych

z

przyjmowaniem

przygotowywaniem dokumentacji zwi1zarcj

z

i

realizacj1 zarn6wieh

oraz

udzieleniem zam6wienia publicznego

na dostawy:

a) material6w biurowych,

b) druk6w akcydensowych i poligraficznych,
c) mebli,
d) prasy i dziennik6w promulgacyjnych,
e) wody 2r6dlanej i dzierLawy urzqdzeh chlodz4co-grzewczych,

f)

artykul6w spozywczych,

g) Srodk6w czystoSci;
10) prowadzenie spraw zwi4zanych

z

zakupern odzieZy roboczej

i

ochronnej oraz naliczanie

ekwiwalentu za jej uZywanie oraz pranie,
11) prowadzenie spraw zwiEzarrych

z

zakupem posilk6w profilaktycznych

i

napoj6w

pracownikom urzgdu,

12) przygotowywanie

um6w na u2ytkowanie prywatnych samochod6w

do realizacjizadahsluzbowychprzezpracownik6w
organizacylnych;

8

F

osobowych

urzgdu i dyrektor6w miejskich jednostek

13) przygotowywanie miesigcznych zestawieri do wyplaty ryczalt6w na podstawie oSwiadczeri
o uZywaniu samochod6w osobowych do cel6w slu2bowych,

14) przygotowywanie dokumentacji zwi1zanej zudzieleniem zam6wienia publicznego na usfugi
introligatorskie dla Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku;
15) prowadzenie spraw zwi4zarrychzrealizacjqzam6wieri naznaki oplaty s4dowej;

16) przygotowywanie dokumentacji zwi2zanej
na konserwacjg

i

z

udzieleniem zam6wienia publicznego

renowacjg ksipek meldunkowych, dawnych oraz dokument6w z teczek

osobowych;

17) prowadzenie malej poligrafii (powielarni);

z

18) prowadzenie spraw zwi4zanych
urz4dzefi wielofunkcyj nych

re gal6

i

naprawami kserokopiarek,

i niszczarek,

19) prowadzenie spraw zwiqzanych
automaty cznych

zakupem, konserwacj4

z

flaprawarrri

i

konserwacjq regal6w przesuwnych oraz

w windowych,

20) prowadzenie postgpowan zwiqzanych

z

rcalizacjq biez1cych zam6wren na dostawy

i uslugi;

2l) realizacja

zadafi zleconych przez Koordynatora postgpowari dotyczqcych objgcia spadku

przez Gming Bialystok;

22) przejmowanie i zagospodarowywanie mienia ruchomego zwiEzanego z obejmowaniem na
wlasnoS6 przez Gming Bialystok mienia w drodze spadku;

23) prowadzenie spraw zwiyzanychz doladowywaniem sluZbowych kart komunikacji miejskiej;
24) prowadzenie spraw zwiqzanychze Swiadczeniem uslug telewizji kablowej w urrzgdzie;
25) prowadzenie ewidencji druk6w Scislego zarachowania;

26) prowadzenie spraw zwi4zanych z wydawaniem bilet6w oplaty targowej, rozliczanienr
inkasent6w orazprzygotowywanie projekt6w um6w na pob6r oplaty targowej;

27) prowadzenie spraw zwiEzanych

z uslug4 telefonii kom6rkowej i

do intemetu.

(-

,42{

9

mobilnego dostgpu

