x, . /....1ts
Zarzqdzeniewewnqtrzne
Bialegostoku
PrezvdentaMiasta
z inia .9.'f. stYcznia2015r.
zmieniaj4ceztzqdzeniewewngtrznew sprawieokreslenia zadariZastgpc6w
prezyde-nta,sekrltarza i Skarbnika w zakresienadzoru nad prac4 jednostek
organizacyjnychUrzgdu Miejskiegow Bialymstoku
gminnym(Dz'
Na podstawieart. 33 ust. 1 i 3 ustawyz dnia 08 marca1990r. o samorz4dzie
pkt
3 regulaminu
U. iZO1Zr. poz. 594,645i l3l8 orazz2014r. poz.379i 10'12)oraz.$53
zalqcznikdo zatzqdzenia
org*i"u"y:n"go UrzgduMiejskiegow Bialymstoku,stanowi4cego
t. w sprawienadania
2007
Nr 328/07 prezydentaMiasta Bialegostokuz dria I marca
zmienionego
regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w -B-ialVlsJoku'
'ii*ai"ii*ri:
r',

frr :z87ozi aniu3b marca2007r', Nr 654/07z dnial0 lipca2007

z dnia
Nr 821/07z dnia03 wrzesnia2007r.,Nr 836/07z dnia17wrzesnia2007r', Nr 910/07
z dnia 28 lipca
r., Nr 1 103/08z dnia 18 stycznia2008 r., Nr ^1546/08
22 pu2dziemika2007
2008r''
puldziemika
z drlra02
2008r., Nr 1716108
200gr., Nr 1686/08z inia 16 rvrzesnia
z dnia 03 sierpnia2009 t', Nr 2806/09
Nr 1982/09zdnia2g stycznia2009t,,Nr 2512109
z dnia06 wrzesnia
z dnia30 listopada20og;.,Nr 3393i10z dnia08 lipca2010r',Nr 3762110
2010r., Nr 303/10z dnia3l grudnia2010r',
2010r., Nr:bZZtO z dria 16 listopada
z dnia
Nr 678/11z dnia 30 marca2011r., Nr 928/tt z dnia30 azerwca20ll t', Nr 1689/12
marca2012t"
03 ,ty"^iu 2012r.,Nr 1780/12z dnia10 lutego2012r. , Nr 1836/12z dnra01
z dnia29 azerwca2012t., Nr 255u12 z dnia28 sierpnia2012t., Nt 2743112
Nr 2227112
05 grudnia
z dnia06listopada2012r.,2757112z dnia0g listopada2012t.-,Nr 2829/12z dnia
2013 t''
2012r., Nr jOOglt: z dwa 26 lutego 2013r., Nr 3610/13z dnia 09 sierpnia
t',
2013
Nr 3739113z dnia 03 wrzesnia f0l3 ,., Nr 3908/13z dnia 12 listopada
z dr|la26wrzesnia2014r', Nr 5037/14
r.,Nr 4877114
Nr 4543il4 z dnia13 czerwca2014
co nastgpuje:
z dnia2llistopada2014r. orazNr 7lll.4 zdnia 31 grudnia2014r. zatz4dzam,

s1
grudnia
wewngtrznymNr l/14 PrezydentaMiasta Bialegostokuz dnia 19
W zarz4dzeniu
w
zakresie
Skarbnika
SgkretarzlL.i
Pre4ydenta,
2014r.w sprawieokreilenia zadafiZastgpc6w
w $1 w pkt
w
Bialymstoku
UrzgduMiejskiego
nuJro.o nadprac4jednostekorganizacyjnych
i dodajesigpkt 16w brzmieniu:
l5 kropkgna koricuzastqpujesig Srednikiem
,,I 6) Biura BezpieczefstwaInformacji'"'
$2
od dnia 01 stycznia
zarzqdzeniewchodziw Zyciez dniempodpisania,z moc4obowi4zuj4c4
2015r.
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