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ZARZ4DZENTE WEWN4TRZNE NR .tr9
PREZYDENTA MIASTA BIAtr,EGOSTOKU
z dnia .[f czerwc a 2019 r.
w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Departamentu Inwestycji oraz
szczegrilowych zadari referatriw
Napodstawie $ 26ust. I i 2wzwrqzkuz$29 regulaminu organizacyjnego UrzqduMiejskiego
w Bialymstoku, stanowiqcego zalqcznlk do zarzqdzenia Nr 543115 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
UrzEdowi Miejskiemu w Bialymstokul oraz $ lO zalqcznika do Regulamint Organizacyjnego
Urz qdu M i ej ski e go w B i alym s toku zar zqdzam, co n ast -qpuj e :

$1
Ustalam organizacjq wewnqtrznq Departamentu Inwestycji oraz szczeg6lowe zadania
referat6w, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego zarzqdzenia.

$2
Traci moc zarzqdzenie wewnEtrzne Nr l4l17 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia27 lutego
2017 r. w sprawie ustalenia organizacji wewnEtrznej Departamentu Inwestycji oraz
szcze golow y ch zadan re ferat6 w.

$3
Wykonanie zarzqdzenra powierzam Sekretarzowi Miasta, Zasterpcy Prezydenta Miasta
nadzorujqcemu Departament lnwestycji oraz Dyrektorowi Departamentu Inwestycji.

$4
Zarzqdzenie wchodzi

w ?ycie z dniem podpisania.

Ttttskolaski

W
I Z-i"oion"

z drua 24listopada 2Ol5 r., Nr 94912016 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 528/17 z dnia29 kwietnia 2017 r., Nr ll18/17 z dnia 18 wrzeSnia
2017 r., Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 666/18 z dnia 01 czerwca
2018 r., Nr l07l/18 z dnia 07 wrzeSnia 2018 r., Nr 1359/18 z dria 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18 z dnia
3 I grudnia 20 I 8 r. oraz Nr 280119 z drua 17 kwietnia 2019 r.

Nr

zarzqdzeniami:

Nr

1021/15

432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r.,

Zalqcznik

do

OQ

ZARZ{DZENTA WEWNETRZNEGO NR4 9.
PREZ A MIASTA BIALEGOSTOKU
z drria
erwca 20 19 r.

./ I 9

ORGANIZACJA WEWN4TRZNA DEPARTAMENTU INWESTYCJI ORAZ
SZCZEGOT,OWE ZADANIA REFERATOW

I. Organizacj a wewn Qtrzna.

l.

Departament lnwestycji dzieli siQ na nastq)ujece referaty:

1) Referat Finansowo

- Organizacyjny

(DIN-I);

2) Referat Przygotowania lnwestycji 1 (DIN-II);

) Referat Przygotowania lnwes ty cji 2 (DIN-I
4) Referat Nadzoru Inwestycji (DIN-IV).
3

II)

;

2. PracqDepartamentu Inwestycji kieruje dyrektor przy pomocy zastqpcy oraz kierownik6w
referat6w. Dyrektor nadzoruje bezpoSrednio pracq Referatu Finansowo

-

Orgarizacyjnego oraz

Referatu Nadzoru Inwestycji.

3. Zastqpca Dyrektora nadzoruje
Przygotowania Inwestycji

pracQ Referatu Przygotowania

2, a w

Inwestycji 1 oraz Referatu

czasie nieobecnoSci dyrektora kieruje prac4 calego

Departamentu.

II.

Szczeg6lowe zadania referat6w.

l.

Do zadafi Referatu Finansowo

-

Organizacyjnego naleLyz

1) prowadzenie spraw dotyczqcych wsp6lpracy Prezydenta Miasta Bialegostoku

z Rad4

Miasta, Komisjami Rady w zakresie spraw prowadzonychprzez Departament Inwestycji;

2) ewidencjonowanie skarg, wniosk6w

i

interpelacji dotycz4cych zadan Departamentu

Inwestycji;

3) prowadzenie spraw pracowniczych

w tym prowadzenie

w

zakresie dyscypliny pracy

i

urlop6w,

ksi4Tki wyjSi pracownik6w, opracowywanie plan6w urlop6w,

przygotowywanie miesiqcznej listy obecno6ci;

4) prowadzenie spraw organizacyjnych,

w tym zapewnienie zgodnego z

instrukcjq

kancelaryj nq obiegu dokument6w;

5) przekazywanie

na

biez4co pracownikom przepis6w prawnych dotyczqcych

merytorycznego zakresu dziatania Departamentu Inwestycji;

6) wsp6fudzial

w

prowadzeniu przez Miasto strony teleinformatycznej Biuletynu

Informacj i Publicznej

;

7) zamieszczanie ogloszen w ramach ustawy Prawo Zamowieh Publicznych na stronie
intemetowej Urzqdu Zamowien Publicznych;

8) obstuga kancelaryjno

- biurowa sekretariatu Departamentu;

9) programowanie oraz planowanie inwestycji w tym:
a) planowanie we wsp6lpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzqdu, w tym
zwlaszcza zDepartamentem Urbanistyki, Departamentem Edukacji, Departamentem

Gospodarki Komunalnej, przedsiqwziq6 rozwojowych

i

inwestycyjnych, w oparciu

o dokumenty programowe w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

oraz

w

oparciu

o

ustalenia wynikajqce

z

polityk bran2owych

i

program6w

operacyjnych,

b) wsp6tudziat

w

opracowywaniu

i

aktualizacji program6w gospodarczych,

w tym wieloletniego planu inwestycyjnego,

c) przygotowywanie zaloilen do rocznych plan6w inwestycyjnych,
d) przygotowywanie oraz aktual izacja rocznych plan6w inwestycyj nych,
e) opracowywanie branzowych program6w inwestycyj nych,

f)

sporzqdzanie analiz opisowych w tym z realizacji budzetu i okresowych sprawozdari

z realizacji budzetu;
10) uczestniczenie w opracowaniu wniosk6w o udzielenie kredyt6w;
1

I

)

pozyskiwanie krajowych Srodk6w finansowych na realizacjE inwestycji nadzorowanych

przez Departament Inwestycji oraz ludzial we wdrazaniu projekt6w, ich realizacji
or az

rozliczeniu fi nansowo

- rzeczowp'

12) prowadzenie rozliczenia finansowego zawartych um6w, w tym weryfikacja

i

analiza

faktur pod wzglqdem zgodnoSci z planem finansowym;
13) sprawozdawczol1 inwestycyjna, w tym:

a) skladanie rocznych sprawozdafi,
b) przygotowywanie informacji

i

analiz dotyczqcych gminnych inwestycji,

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

y ch pr

zez Departament Inwestycj i,

d) przekladanie do Departamentu Skarbu informacji dotyczqcych wykonywanych zadah.

2.

f

Do zadari Referatu Przygotowania Inwestycji

nabLy:

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

a) budownictwa o6wiaty,

b) budownictwa sfuzby zdrowia,
c) budownictwa kultury i sportu,
d) budownictwa administracji,
e) budownictwa opieki spolecznej;

2) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu teren6w sportowo

- rekreacyjnych,

w tym:

a) budowa teren6w sportowych,
b) budowa plac6w zabaw i silowni,

c) budowa teren6w rekreacyjnych,
d) budowa teren6w zielonych w tym park6w i bulwar6w;
3) przygotowanie do realizacji inwestycji polegaj4cej na budowie targowisk;

4) pnygotowanie

i

do

realizacji inwestycji

bezpieczefstwa obywateli,

w

z

zak,res;.t porz4dku publicznego

zakresie spraw zwiqzanych

z

budow4 studni

gtqbinowych;

5) przygotowanie material6w dotyczqcych opracowania rocznych i wieloletnich plan6w
inwestycyj n ych

or az pro

gram6w branzowych;

6) przygotowanie rocznej informacji z planowanych zam6wieri publicznych;
7) opracowanie dokumentacji technicznej na planowane inwestycje przy wsp6lpracy
z Departamentami Urzqdu Miejskiego poptzez:

a) zlecanie, w trybie przetarguopracowania dokumentacji w oparciu o dane wyj6ciowe
do projektowania, w tym programy funkcjonalno

b) przygotowywanie

i

- uzfkowe,

przeprowadzenie, zgodnie

z

ustaw4 Prawo zam6wieri

publicznych, przetar g6w na opracowywanie dokumentacji inwestycj i,

c) przygotowywanie um6w

na prace projektowe,

d) nadz6r nad realizacjq zawartych um6w,

w tym analiza prawidlowo6ci toku

ich realizacji,

e) ocena kompletnoSci dokumentacji projektowej i uzgodnieri;
8) przygotowanie inwestycj i do realizacji poprzez:

a) analizq otrzymanej dokumentacji,
b) prowadzenie spraw dotyczqcych czasowego zajEcia terenu, w tym odszkodowari
nale2nych z tego tytutu,

c) skladanie stosownych wniosk6w o wydanie postanowien w zakresie mozliwoSci
podzial6w i wykup6w 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 pozostalych decyzji

niezbEdnych dla wlaSciwego prowadzenia procesu inwestycyjnego,

f)

przygotowywanie dokumentacji

do

przetarg6w oraz organizacja przetarg6w

na roboty budowlane, zgodnie z ustaw4Prawo zam6wieri publicznych,

g) przy gotowywanie um6w na r ealizacj4 inwestycj i,

h) nadzor nad realizacjq zawartych um6w,

w tym

analiza prawidlowoSci toku

z

ustawq Prawo zam6wieri

ich realizacji,

i)

przygotowywanie

i

przeprowadzanie, zgodne

publicznych, przetargow

na wyb6r nadzoru inwestycyjnego zewnqtrznego

nad realizacjq zadafi jeSli bqdzie taka potrzeba

w zakresie miejskich inwestycji

kubaturowych.

3. Do zadari Referatu Prrygotowania Inwestycji 2 naleZy:

l)

przygotowanie do realizacji inwestycji

z zakresu teren6w sportowo -

rekreacyjnych,

w tym:

a) budowa teren6w sportowych,
b) budowa plac6w zabaw i sitowni,

c) budowa teren6w rekreacyjnych,
d) budowa teren6w zielonych w tym park6w i bulwar6w;

2) pnygotowanie

do realizacji inwestycji polegajqcej na budowie targowisk;

3) przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu budownictwa og5lnego w tym:
a) budownictwa o6wiaty,

b) budownictwa stu2by zdrowia,
c) budownictwa kultury i sportu,
d) budownictwa administracji,
e) budownictwa opieki spolecznej;

4) przygotowanie

do realizacji inwestycji z

zakresu porz4dku publicznego

ibezpieczeistwa obywateli, w zakresie spraw zwiqzanychz budow4studni glqbinowych;

5) przygotowanie material6w dotycz4cych opracowania rocznych
inwestycyjnych oraz program6w bran2owych;

i wieloletnich plan6w

6) przygotowanie rocznej informacji z planowanych zam6wieri publicznych;
7) opracowanie dokumentacji technicznej na planowane inwestycje przy wsp6lpracy
z D eparlamentami Urzqdu Miej skiego poprzez;

a) zlecanie, w trybie przetargo opracowania dokumentacji w oparciu o dane wyj6ciowe
do projektowania, w tym programy funkcjonalno

b) przygotowywanie i przeprow

uzytkowe,

adzenie, zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych,

przetar gow na opracowywanie dokumentacj

c) przygotowywanie um6w

-

i inwestycj i,

na prace projektowe,

d) nadz6r nad realizacjq zawartych um6w,

w tym

analiza prawidlowo6ci toku

ich realizacji,

e) ocena kompletnoSci dokumentacji projektowej i uzgodnieri;
8) przygotowanie inwestycj i do realizacj i poprzez:

a) analizqotrzymanej

dokumentacj i,

b) prowadzenie spraw dotyczqcych czasowego zajgcia terenu,

w tym

odszkodowari

naleznych z tego tlrhrtu,

c) skladanie stosownych wniosk6w

o

wydanie postanowief

w zakresie

mozliwoSci

podzial6w i wykup6w gruntu,

d) przektadanie wniosk6w o wyburzenie budowli i budynk6w,
e) uzyskanie decyzji

o lokalizacji inwestycji celu

publicznego, warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, pozwoleri na budowE oraz pozostalych decyzji niezbqdnych
dla wla6ciwego prowadzenia procesu inwestycyjnego,

f)

przygotowywanie dokumentacji

do

przetarg6w

orM

organizacja przetarg6w

na roboty budowlane, zgodnie z ustawqPrawo zam6wieri publicznych,

g) przygotowywanie um6w na realizacjq inwestycj i,
h) nadz6r nadrealizacjqzawartych um6w, w tym analizaprawidlowoSci toku ich realizacji,

i)

przygotowywanie i przeprowadzanie, zgodne z ustawq Prawo zam6wien publicznych,
przetargow na wyb6r nadzoru inwestycyjnego zewnqtrznego nad realizacj4 zadari jeSli
bEdzie taka potrzeba w zakresie miejskich inwestycji sportowo - rekreacfinych.

4. Do zadafi Referatu Nadzoru Inwestycji naleLyz
1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez zesp6l inspektor6w wszystkich

w

brari,

zakresie prawidlowego przebiegu prac budowlanych, od momentu wprowadzenia

wykonawcy na budowq do odbioru koricowego, w tym:

a) sprawowanie kontroli zgodno6ci realizacji inwestycji

z projektem lub

pozwoleniem

na budowq,

b) sprawowanie kontroli zgodno6ci realizacji inwestycji

z

,,Warunkami technicznymi

dla budynk6w i ich usytuowania",

c) sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych ulegaj4cych

zal<ryciu lub zanikaj4cych,

d) potwierdzenie faktyczne wykonanych rob6t oraz usuniqcia wad,
e) przygotowanie wniosk6w o udzielenie pozwolenia

na

uzytkowanie obiektu budowlanego

lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

f1 kontrolowanie finansowych rozhczefi budowy;
2) udzial w odbiorach wykonanych inwestycji i czynno6ciach zwiqzanychzprzekazywaniem
obiekt6w do uzytkowania;

3)

egzekwowanie odpowiedzialnoSci wykonawcy z

tfifu

niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy;

4) wsp6tpraca w zakresie rozliczenia finansowego inwestycji;
5) prowadzenie spraw dotyczqcych odpowiedzialnoSci wykonawcy

w

zakresie rqkojmi

i gwarancji;
6) sprawdzenie dokumentacji technicznej przed przetargiem na wylonienie wykonawcy rob6t
oraz kompletnoSci dokumentacji

i uzgodnieri;

7) reprezentowanie inwestora w przeprowadzanej przez nadzbr budowlany obowiqpkowej
kontroli budowy, przed wydaniem pozwolenia na u2ytkowanie.

