Zarz1dzenie Nr .

Qttg

Prerydenta Miasta Bialegostoku
z dnia.

zmieniaj4ce zarzqdzenie w

.sierpnia 2013 r.

sprawie nadania regulaminu

organizacyjnego

Urzpdowi Miejskiemu w Biatymstoku

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

$1
W regulaminie organizacyjnym UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cym
zal.qcznikdo zarzqdzeniaNr 328/07 PrezydentaMiasta Bialegostoku z dnia I marca
2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnegoUrzEdowi Miejskiemu w
Bialymstoku, zmienionego zarzqdzeniami:Nr 378107z dnia 30 marca 2007 r., Nr
654107z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 821/07 z dnia 3 wrzesnia 2007 r., Nr 836107z dnia
I7 wrzefinia2007r., Nr 910107zdnia22paldziernika 2007 r., Nr 1103/08z dnia 18
stycznia2008 r. , Nr 1546108z dnia 28lipca 2008 r., Nr 1686/08z dnia 16 wrzeSnia
2008 r., Nr 1716/08z dnia02 pa1dziernika2008 r., Nr 1982/09zdnia29 stycznia
2009 r., Nr 2512109z dnia 03 sierpnia2}}9 r., Nr 2806109z dnia 30 listopada2009r.,
Nr 3393/10z dnia8 lipca 2010r.,Nr 3762110z dnia6 wrzeSnia2010 r., Nr 3972110z
dnia 16 listopada2010r., Nr 303/10zdnia 31 grudnia2010r., Nr 678lll zdnia30
marca 20ll r., Nr 978/11z dnia 30 czerwca20ll r., Nr 1689112zdnia 3 stycznia
2012 r., Nr 1780/12z dnia l0 lutego 2012 r., Nr 1836/12z dnia I marca2012 r., Nr
2227112z dnia29 czerwca2012r., Nr 255lll2 z dnia28 sierpnia2012r., Nr 2743112
z dnia 6 listopada 2012 r., 2757112z dnia 9 listopada 2012 r., Nr 2829112z dnia 5
grudnia 2012 r. oraz Nr 3068/13 z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadzam nastEpuj4ce
zmiany;
1) w $ 28 pkt 20 oftzymujebrzmienie:
,,20) wykonywanie czynnoScizwiqzanychzprzygotowaniemi przeprowadzeniemna
terenie Miasta wybor6w, referend6w i konsultacji oraz wsp6lpraca z innymi
jednostkamiorganizacyjnymiUrzEduw tym zakresie;";
2) w $ 30 ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymujebrzmienie:
,,f; koordynowanie prac rwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na
terenie Miasta wybor6w i referendow z zastrzeheniem$ 46 ust. I pkt 8 oraz

konsultacjiw zakresiesprawnalez4cychdo
przygotowaniei przeprowadzanie
Departamentu,"
wlaSciwoSci
;
3) w $ 36 ust.l:
a) pkt 4 skreSlasip lit. d,
i dodajesippkt 9 w brzmieniu:
sigSrednikiem
w pkt 8 lit c kropkEzastgpuje
,,9) koordynowanie dzialafizw iqzarrych z r ealizacj4 projektu BudzetObywatel ski." ;
4) w g 45c w ust. I w pkt 22 l<ropk1zastqpujesig Srednikiemi dodajesiq pkt 23
b)

w brzemieniu:
,,23) prowadzenie spraw z zakresu opracowywania i aktualizacji planu
przygotowaniapubliczneji niepublicznejstuhbyzdrowiana potrzebyobronne
pafstwa.".
$2
Wykonanie zaruqdzeniapowierza sig ZastgpcomPrezydenta,SekretarzowiMiasta,
jnych Urzqdu.
Skarbnikowi Mi astaorazki erownikomj ednostekot ganizacy

s3
wchodziw Zyciez dniempodpisania.
_!-arzedzenie

