ZARZ4DZENTE WEWNETRZNE NR

.

..n9

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSOTKU
z

dnia...

. czervyca 2019

r.

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru
orazszczeg6lowych zadafi referat6w i samodzielnego wieloosobowego stanowiska
pracy ds. og6lnoorganizaryjnych

I i 2 w zwi4zkuz $ 29 regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego
Bialymstoku, stanowi4cego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 543115 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur oraz $ 15 zal4cznika do Regulaminu Organizacyjnego
Urzgdu Miejskiego w Bialymstokuzarz1dzam, co nastgpuje:

Na podstawie $ 26 ust.

w

$1
Ustalam orgarizacjg wewngtrzn4 Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru orM szczeg6lowe

zadania referat6w i

og6

samodzielnego wieloosobowego stanowiska

lno organ izacy jny ch, z go dni e

z zal1czniki em do nini ej s ze go

pracy

ds.

zar zqdzenia.

s2
Traci moc zarz1dzenie wewngtrzne Nr 9ll9 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 25 stycznia
2019 r. w sprawie ustalenia orgarizacji wewngtrznej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru
oraz szczeg6lowych zadah referat6w i samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy
ds. o g6lnoo r ganizacyjny ch.

s3
Wykonanie zarz1dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Departamentu
Or garuzacyjne go i Nadzoru.

s4
Zarz1dzenie wchodzi

w

Zycie

z

dniem podpisania,

z

mocq obowipywania od

0l

maja

2019 r.

)lA

olacft,

I

Zmienione zarzqdzeniami: Nr 1021/1 5 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 432117 zdnia06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z29kwietnia2077 r., Nr lll8/17 z dnia l8 wrzeSnia 2017 r.,
Nr 1484/17 z dr,ia 74 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia29 grudnia 2017 r., Nr 666/18 z dnia 0l czerwca 2018 r.,
Nr l07ll18 z dnia 07 wrzeSnia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18 z dnia 3l grudnia
20 1 8 r. oraz Nr 280/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r
.

Zal1cmikdo

90

LARZ4DZENTA WEWNETRZNEGO NR . *.:.../19
PREZYDENTA MIASTA B IALEGOSOTKU

z dria ..{I....czerwca

2019 r.

ORGANIZACJA WEWI\4TRZNA DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO
I NADZORU ORAZ SZCZEGoLOWE ZADANIA REFERAToW
I SAMODZIELNEGO WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA PRACY DS.
OG6LNOORGANIZACYJNYCH

I.

Organizacja wewngtruna.

l. W Departamencie

Organizacyjnym i Nadzoru - symbol ,,ORN" - tworzy sig nastgpuj4ce
referaty i stanowisko pracy:
1) Referat Organizacyjny (ORN-I);
2) Kancelaria Og6lna (ORN-III);
3) Archiwum Zakladowe (ORN-IV);
4) Referat Analiz i Wsparcia Zarz4dzaria (ORN-V);
5) Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. og6lnoorganizacyjnych (ORN-VI);
6) Referat Skarg i Kontroli Wewngtrznej (ORN-VII);
7) Referat ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomoc4 Prawn4 (ORN-VIID.

2.

Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy dw6ch zastgpc6w i kierownik6w referat6w.
Dyrektor bezpoSrednio nadzoruje pracA Referatu Analiz i Wsparcia Zarz4dzaria.

3.

Pierwszy ZastEpca Dyrektora Departamentu kieruje pracq Referatu Skarg i Kontroli
Wewngtrznej oraz nadzoruje pracA Archiwum ZakJadowego i Referatu ds. Nadzoru nad
Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomoc4 Prawn4, a w czasie nieobecnoSci Dyrektora
kieruje pracQ calego Departamentu.

4. Drugi

ZastEpca Dyrektora Departamentu kieruje pracE Referatu Orgarizacyjnego oraz
nadzoruje pracA Kancelarii Og6lnej, a w czasie nieobecnoSci Dyrektora i Pierwszego
Zastgpcy kieruje pracq calego Departamentu.

II.
1.

Szczeg6lowe zadania referat6w i samodzielnego stanowiska pracy.
Do zadai Referatu Organizacyjnego nale2y:

1) przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych dotycz4cych organizacji i funkcjonowania
Urzgdu;

2) analizai opiniowanie projekt6w akt6w prawnych dotycz4cych organizacji Urzgdu;
3) prowadzenie ewidencj i akt6w prawnych wydawany ch przez Prezydenta;

4) przygotowywanie projekt6w rozstrzygnigl dotycz1cych spor6w kompetencyjnych
pomigdzy j ednostkami organizacyjnymi Urzgdu;

5) opiniowanie wniosk6w oraz przygotowywanie projekt6w i ewidencjonowanie upowazniefr
i pelnomocnictw udzielanych przez Prezyderfia, z wyl4czeniem pelnomocnictw
udzielanych w zwi4zku z wykonaniem zastgpstwa procesowego;
6) koordynacja i nadzlr nad rozpatrywaniem przez jednostki organizacyjne Urzgdu
interpelacji i zapytan radnych;

7) nadzor nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz
kontrola prawidlowoSci stosowania przepis6w w tym zakresie przez jednostki
organizacyjne Urzgdu;

8) prowadzenie spraw zwi4zanych z organizacj4 na terenie Miasta wybor6w i referend6w;

9) prowadzenie spraw z
I

zakrr esu

planowania i r ealizacji budzetu Departamentu;

0) koordynowanie spraw z zal<rest udzielania informacj i publicznej

;

11) prowadzenie ewidencji porozumieri zawieranych w sprawach prowadzenia zadan
publicznych przez Miasto z organarni administracji rz4dowej i innymi jednostkami
samorz4du terytorialnego ;
12) koordynowanie dzialaf. w zakresie wyst4pieri podmiot6w wykonuj4cych dzialalnoS6
lobbingow 4 or az prowadzeni e centralne go rej e stru zglo szony ch wyst4pierl ;
13) koordynowanie spraw zwi4zanychze zmianq granic Miasta.

2. Do zadafi Kancelarii

Og6lnej (na prawach referatu) naleiy wykonywanie czynnoSci
kancelaryjnych, L w szczeg6lnoSci:

1

)

przyj mowanie i r ozdzial korespondencj i, prze sylek;

2) wysylanie korespondencj i, przesylek;
3) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do wlaSciwych
j edno stek or garizacyjnych Urzgdu lub miej skich j edno stek organizacyj nych;
4) rejestrowanie wplywaj4cej i wychodz4cej korespondencji do systemu informatycztego;
5) wykonywanie innych niezbgdnych czynno5ci z zakresu obslugi kancelaryjnej Urzgdu;

6) prowadzenie spraw z zal<resu zamieszczania informacji na tablicy ogloszeri Urzgdu.

3.

Do zadaf Archiwum Zakladowego (na prawach referatu) naleiry w szczegr6lnoSci:

l)

wdrazanie

i nadz6r naprzestrzeganiem

zasad

instrukcji archiwalnej;

2) przejmowanie material6w archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od jednostek
organizacyjnych Urzgdu, a takze likwidowanych jednostek organizacyjnych Miasta,
zgodnie z przepisarni kancelaryjno-archiwalnymi;

3) przechowywanie, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie posiadanej
dokumentacji;

i

przejmowanej

4) prowadzenie rejestru udostgpniania i wypoZyczaniamaterial6w archiwalnych;
5) udostgpnianie dokumentacji indywidualnej w formie historii choroby dlaposzczeg6lnych
pacjent6w korzystaj4cych ze Swiadczeri zdrowotnych po zlikwidowanym Samodzielnym
Miej skim Zaldadzie Opieki Zdrowotnej

;

6) prowadzenie kwerend zgodnie zzapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Urzgdu;

7) wydawanie uwierzytelnionych odpis6w, wyci4g6w, atakae zaswiadczeh o:
a) zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) bylym pracownikom Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku,

ri

b) zatrudnieniu

i

wysokoSci zarobk6w bylym pracownikom zlikwidowanych jednostek

or ganizacyjnyc h Mi asta ;

8) porz4dkowanie zasobu archiwalnego, w tym: inicjowanie brakowania dokumentacji
niearchiwalnej (kategorii B), udzial w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie
wybrakowanej dokumentacji na zniszczenie, po uzyskaniu zgody Archiwum
Pafstwowego w Bialymstoku;

9) przygotowywanie iprzekazywanie material6w archiwalnych do Archiwum Paristwowego
w Bialymstoku.
4. Do zadafi Referatu Analiz i Wsparcia Zarz4dzania naleLy:

1) prowadzenie spraw z zakresrt koordynacji

systemu kontroli zarz4dczej wUrzgdzie, przy
zarzqdczej;
standard6w
kontroli
uwzglgdnieniu

i

z

2)

opracowywanie okresowych informacji, analiz
or garizacy jnyc h Urz gdu ;

3)

przygotowywanie, w oparciu o wnioski z analiz, koncepcji dzialah na rzecz poprawy
fu nkcj onow ania U r zg du i ko ordynacj a j ej r ealizacj t;

4)

opracowywanie i wdrazanie metod podnoszenia poziomu
w zakresie standard6w obslugi interesanta;

sprawozdah

i

dzia\alnoSci jednostek

stylu pracy Urzgdu

5) wykonywanie

czynnoSci zwi4zanych z administrowaniem prowadzonej przez Miasto
strony teleinformat y cznej - B iuletyn Informacj i Publicznej ;

6) nadz6r merytoryczny nad zasobami udostgpnianymi w intranecie;
7) przygotowywanie informacji o wydanychprzez Prezydenta aktach prawnych;
8) opracowywanie okresowych informacjizrealizacji uchwal Rady Miasta Bialystok;
9) prowadzenie spraw z zal<res;,t badari ankietowych.
5. Do zadafi samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy ds. og6lnoorganizacyjnych
naleZy:
1) obsluga kancelaryjno

-

biurowa sekretariatu Departamentu;

2) prowadzenie spraw organizacyjnych,
kancelaryj n4 obiegu dokument6w;

w tym

zapewnienie zgodnego

z

instrukcj4

3) prowadzenie spraw osobowych pracownik6w Departamentu, w tym obsluga programu
,,Kadry";

4) kierowanie pracownik6w Departamentu na okresowe badania lekarskie oraz dbanie
o ich aktualnoS6;

5) prowadzenie ewidencji wyj56 pracownik6w, ewidencji delegacji slu2bowych, ewidencji
pieczgci u2ywanych w Departamencie, opracowywanie plan6w urlop6w
i przygotowywanie miesigcznej listy obecnoSci;
6) przechowywanie kopii zakres6w czynnoSci pracownik6w Departamentu;

7) zamawianie sprzgtu i material6w biurowych

na potrzeby Departamentu;

8) prowadzenie ksi4g inwentarzowych sprzgtu biurowego i wyposazenia Departamentu.

6. Do zadafi Referatu Skarg

i Kontroli Wewngtrznej naleiy:
zak,resu rozpatrywania skarg

l) prowadzenie spraw z

i

wniosk6w skierowanych

dorozpatrzeniaprzezPrezydentaorazSekretarza;

2) obsluga przyjgt, interesant6w przez Prezydenta w sprawie skarg i wniosk6w;
3) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdari w zakresie rozpatrywania
skarg i wniosk6w obywateli;

4) prowadzenie spraw

i

zalatwianra

zzal<resu rozpatrywania petycji;

5) przeprowadzanie kontroli wewngtrznych w jednostkach organizacyjnych l)rugfit oraz
zewngtrznych kontroli dorulnych w jednostkach organizacyjnych Miasta, zvylEczeniem
kontroli fi nansowo- go spodarczej ;

6) udzielanie wyjaSnieri pisemnych i odpowiedzi na wyst4pienia pokontrolne, w ramach
ko ntro I i zewnEtr zny ch doty c zqc ych ki lku j e dno stek or ganizacy jnyc h Urz g du
;

7) prowadzenie ewidencji material6w pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez
jednostki uprawnione;

8) kontrola wdrazania zalecen pokontrolnych przez jednostki organizacyjne Urzgdu
i miej skie j ednostki or ganizacyjne, we wsp6ldzial aniu. z B iurem Kontroli ;

9) sporzqdzanie analiz sposobu wykorzystania wniosk6w wynikaj4cych
i wyst4pieri pokontrolnych;

z

informacji

10)prowadzenie postgpowari dyscyplinuj4cych i naprawczych, przygotowywanie projekt6w
poleceri Prezydenta , z tego zakresu oraz kontrola ich wykonania;
11) prowadzenie korespondencji z organami kontroli i Scigania, w szczegolnoSci w sprawach
przekazywania dowod6w rzeczowych i dokument6w bgd4cych w posiadaniu Urzgdu;

12) przygotowywanie projekt6w wyjaSnieri na dezyderaty i wyst4pienia Komisji Rady Miasta
Bialystok;
13) ewidencjonowanie poleceri sluZbowych Prezydenta oraznadz6r nad ich realizacjE;
14) prowadzenie spraw zwiqzanych z nadzorem nad Stru;ry Miejsk4, w uzgodnieniu
z Zastgpcq Prezydenta wskazanym przez Prezydenta w odrgbny m zarz4dzenit;
15) wsp6lpraca z Biurem Zarz4dzania Kadrami w sprawach zwiqzanych z wykonywaniem
prowadzenia przez Prezydenta zwierzchnictwa nad Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego Powiatu Grodzkiego.

7.Do zadafi Referat ds. Nadzoru nad Stowarryszeniami, Fundacjami i
naleiy:
l) koordynowanie dzialan

i

Pomoc4 Prawn4

nadz6r nad wykonywaniem nieodplatnej pomocy prawnej,

nieodplatne go poradni ctwa obywatel skie go oraz edukacj i prawnej

;

2) prowadzenie spraw z zal<resu nadzoru nad stowarzyszeniarrri, fundacjami, uczniowskimi
klubami sportowymi oraz klubami sportowymi dzialajEcymi w formie stowarzyszenia
nieprowadz4cymi dzialalnoSci gospodarc zej, w tym
a) prowadzenie rejestru zarejestrowanych w s4dzie stowarzyszeri, oddzial6w
stowarzyszeri, fundacj i oraz oddzialow stowarzysz enbez osobowoSci prawnej,
b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klub6w sportowych i ewidencji klub6w
sportowych dzialaj4cych w formie stowarzyszenia nieprowadz4cych dzialalnoSci

gospodarczej oraz wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie lub odmowie wpisu
do ewidencji,

c) aktualizacja dokumentacji,
d) prowadzenie ewidencji stowarzyszeh zwyklych oraz dokonywanie wpisu lub odmowy
wpisu do ewidencji,
e) wydawanie zaSwiadczeri o wpisie do rejestru stowarzyszefr.

/

