zARz.{DZENTE wEwNETRzxB Nn.{t6.ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
zdnia.2,6.. [stopada 2019 r.
w sprawie ustalenia organizacji wewnQtrznej Biura Nadzoru Wla6cicielskiego

I i 2 w zwi+ku z $ 29 regulaminu organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowiqcego zzl4cznik do zarz4dzertta Nr 543/15 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu

Na podstawie $ 26 ust.

organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Biatymstokur oraz $ 30 zal1cznika do Regulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, zzrzadam, co nastQpuje:

$1
Ustalam organizacjg wewngtrzn4 Biura Nadzoru Wadcicielskiego oraz szczeg6lowe zadania
biura zgodnie z zal4cnikiem do niniej szego zatz4dzenia.

$2

z dnia
Nadzoru
Wa6cicielskiego.
Biura
6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia organizacji wewnEtrznej
Traci moc zarz4dzetie wewnQtrzne

Nr

56/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku

$3

Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta

i

Dyrektorowi Biura Na&oru

Wa6cicielskiego.

$4
Zan4dzenie wcho&i w zycie z dniem podpisania.

*,zmlz6\re urrstr

.'^&,r&@n;?^l*

I Zmienione zarz4dzerriami: Nr l02ll15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 wrzeinia 2016 r., Nr
432117 zdnia06 kwietnia 2017 r., Nr 52Ell7 z dnia29 kwiemia 20t? r., Nr lllSllT zdfia l8 wrzejnia 2017 r.,
Nr 1484/17 z dnia 14 gmdnia 2017 r., Nr 1565117 zdoia29 gmdnia 2017 r., Nr 666/18 z dnia 0l czerwca 2018
r., Nr l07l/18 z dnia 07 wrzesnia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18 z dnia 3 I grudnia

20l8r.,Nr28O/lgzdnialTkv/ietnia2019r.orazNr9l5/l9z&ia14patlziemika20l9r.

,t\,...-\-*\.J-

Zalqcznik do

zARz.tDzENrA wEwNETRzNEGo xn.4.6.ns
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia P.6.. listopada 2019r.

Biuro Nadzoru WlaScicielskiego

I.

-

symbol ,,BNW"

Organizaciawewnetrzna

l)
2)
3)

Prac4 Biura kieruje Dyreklor.
Dyrektor Biwa podlega bezpodrednio Prezydentowi Miasta Bialegostoku.

W czasie nieobecnoici Dyrektora prac4 Biura kieruje osoba wyzr;aczona przez
Dyrektora Biura w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

II.

Do zadari Biura Nadzoru Wla6cicielskiego naleiv prowadzenie soraw dotyczacvch:

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1l)

realizacji zadah mit4zanych z pelnieniem przez Prczydenta Miasta Bialegostoku
funkcji Zgromadzerua Wsp6lnik6w otaz reprezentowaniem Miasta na
Zgromadznttl Wsp6lnik6w spolek komunalnych, w tym: kontrola poprawno6ci
formalno-prawnej dokumentacji przekazywanej przez zarz4dy oraz rady nadzorcze
sp6lek, opiniowanie projekt6w uchwal przygotowywanych pnez zarz4dy spblek
na Zgromadzenia Wspolnik6w, opracowanie opinii i wniosk6w zwi1zarrych
z u&ieleniem absolutorium wladzom sp6lek oraz zatwier&eniem sprawozdafi
finansowych sp6lek;
rejestrowania podstawowych informacji i danych ekonomicznych dotycz4cych
nadzorowanych spolek oraz dokonywania ocen ich &ialalno$ci;
opiniowania plan6w rozwoju sp6lek;
opiniowania plan6w inwestycyjnych sp6lek, realizowanych w ramach przejgtych
wcze6niej plan6w rozwoju pod k4tem ich wplywu na wyniki ekonomicme
przedsigbiorstw;
sklad6w osobowych w organach sp6lek, ewidencji czlonk6w rad nadzorczych oraz
zarz4d6w, kadencji organ6w, powolywania i odwolywania czlonk6w, nadzoru nad
sporz4dzon4 dokum entzcj4 zgodnie z wymogami ustaw;
opiniowania wniosk6w dotycz4cych nagr6d rocznych dla prezes6w spolek
komunalnych;
dostosowywania zapis6w a}t6w prawnych nadzorowanych podmiot6w (umowy,
regulaminy rad nadzorczych zarzAd6w spolek) do aktualnie obowiqzuj4cych
norm prawnych;
prowadzenia analiz wykorzystania maj4tku Gminy Bialystok bgd4cego
w dyspozycji nadzorowanych podmiot6w;
realizaqi zzdafi nvtqzzrrych z faktem pelnienia przez Gming funkcji wlaSciciela
udzial6w sp6lek;
przygotowywani4 we wsp6$racy
wlaSciwym Departamentem/Biurem,
projekt6w odpowiedzi na interpelacje ztpytaria radnych dotycz4cych spolek
komunalnych;
Biuletynie Informacji Publicznej
aktualizacji informacj zamieszczonych
na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku.
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