Zarz4dzenie Nr

/13

Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia

zmieniaj4ce zarz4dzenie w

.. wrzeSnin2013r.

sprawie nadania regulaminu

organizacyjnego

Urzpdowi Miejskiemu w Biatymstoku

Napodstawie art.33 ust.2 ustawy zdnia 08 marca 1990r. o samorz4dziegminnym
co nastEpuje:
(Dz.tJ.22013 r.,poz. 594 ipoz.645)zarzqdzam.

$1
W regulaminie organizacyjnym Urzpdu Miejskiego w Biatymstoku, stanowi4cym
zalqczntkdo zarzqdzeniaNr 328107PrezydentaMiasta Bialegostoku z dnia 0l marca
2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnegoUrzqdowi Miejskiemu w
Bialymstoku, zmienionego zarzqdzeniami:Nr 378107z dnia 30 marca 2007 r., Nr
654107z dnia l0 lipca 2007r., Nr 821/07z dnia03 wrzeSnia2\|7 r., Nr 836107z dnia
17 wrzeilnia2007r., Nr 910107z dnia22 pafidziernika2007 r., Nr 1103/08z dnia 18
stycznia2008 r. , Nr 1546108z dnia28 lipca 2008 r., Nr 1686/08z dnia 16 wrzeSnia
2008 r., Nr 1716108z dnia 02 paldziernika 2008 r., Nr 1982/09z dnia 29 stycznia
2009r., Nr 2512109z dnia03 sierpnia2}}9 r., Nr 2806109z dnia 30 listopada2009r.,
z dnia06 wrzeSnia2010r., Nr 3972110
Nr 3393/10 z dnra08 lipca 2010r.,Nr 3762110
z dnia 16 listopada2010r., Nr 303/10z dnia31 grudnia2010 r., Nr 678111z dnia 30
marca 20ll r., Nr 978/1| z dnia 30 czerwca2011 r., Nr 1689112z dnia 03 stycznia
2012r., Nr 1780/12z dnia10 lutego2012r., Nr 1836/12z dnia01 marca2012r., Nr
2227112z dnia29 czerwca2012r., Nr 255llI2 z dnia28 sierpnia2012r., Nr 2743112
r .,Nr 2829ll2zdnia0 5
listopada2012
z d n i a 0 6 l i sto p a d a 2 0 1 2 r.,2 7 5 7ll2zdniaO9
grudnia 2012 r., Nr 3068/13 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Nr 3610113z dnia 09
sierpnia2013 r. zarzqdzam.co nastgpuje:
1) $ 35 otrzymujebrzmienie:
,,$35
1.

Do zadanZarzqduBialostockiejKomunikacji Miejskiej naIeay:

transportemmiejskim, a w szczeg6lno6ci:
l) zarzqdzanie
a)

prognozowanie potrzeb dotyczqcych miejskiego transportu zbiorowego,
w tym analizapotrzebprzewozowych mieszkaric6woraz okreSlaniesposobu
ichrealizacji i ustalaniestandarduuslug przewozowych,

b)

opracowywanie projekt6w
zbiorowego,

c)

organizowaniemiejskiegotransportuzbiorowego,

plan6w

rozwoju

miejskiego transportu

d)

przygotowywanie zaloaefipolityki cen przewoz6w w miejskim transporcie
zbiorowym, w tym przedstawianieprop ozycji cen bilet6w komunikacji
miej skiej, j ak r6wnie2 ksztahowaniastawek 1 wozokilometra,

e)

prowadzenie Spraw zwiqzanych z zamawianiem, przechowywaniem
i dystrybucj4 dokument6w przewozowych (bilet6w) miejskiego transportu
zbiorowego oraz wydawanieduplikat6wbilet6w imiennych,

0

wykonywanie zadafi z zakresu rozwoju technicznego i konserwacji
infrastruktury miej skiego transportu zbiorowego,

s)

podejmowanie dzialafi zwiqzanych z nale|ytym informowaniem
spolecznoSci lokalnej o zasadachfunkcjonowania miejskiego transportu
zbiorowego,w tym drukowaniei wywieszanierozklad6wiazdy,

h)

przeprowadzanie kontroli posiadania dokument6w przewozrt (bi1et6w)
i dokument6w uprawniajqcychdo przejazd6wbezplatnych lub ulgowych,

i)

prowadzenie czynnoSciw celu egzekucji naleznoSciz tytuluprzewozu os6b
lub bagahu oraz oplat dodatkowych zwiqzanych z przewozem QS6b,
zwierzqtlub bagaiu,

i)

organizowanie i prowadzenie przewozrr os6b niepelnosprawnych oraz
kontrola realizacji tych uslug,

k)

uzgadnianie zasadkorzystania z przystank6w zlokalizowanych na terenie
Miasta i wydawanieopinii - w formie postanowieri- w sprawieregularnych
przewoz6wos6bw krajowym transporciedrogowym na terenieMiasta,

l)

rozmieszczaniena przystankach komunikacji miejskiej rozklad6w jazdy
przewofunikow innych ni| sp6lki komunikacyjne (iwiadczqce uslugq
przewozow4B i alostockiej Komunikacji Miej skiej;

Karta Duzei Rodziny"'
2) realizacjazadahzwiqzanychzProgramem,,Bialostocka
2. Zarzqd Bialostockiej Komunikacji Miejskiej przy znakowaniu spraw u?ywa
symbolu,,BKM"."

s2
Wykonanie zarzqdzeniapowierza sip Zastppcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,
Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom j ednostek or ganizacyjnych Urzpdu'

s3
Zarzqdzeniewchodzi w Zycie z dniem podpisania,z mocE obowi4zywania od dnia
01 wrzeSnia2013r.

PREZY
d,rhab.

