Zarzqdzenie Nr .
.ll7
Preryd iasta Bialegostoku
z dni
kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Bia$stok w imieniu Prerydenta
Miasta przez Zastgpc6w Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. 22016 r. poz.446 zp62n. zm.t) oraz art.34 ust. 1 i art.92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 814 z pofun. zm.2)

z

zarz4dzam, co nastgpuj

e

:

s1

Do swojej kompetencji zastrzegart wydawanie akt6w prawnych, udzielanie upowazniefl
pracownikom do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie
zwieruchnictwa nad miejskimi sluzbami, inspekcjami i stra:Zami, a ponadto sprawy:
1) gospodarki finansowej Miasta;
2) polityki spoleczno-gospodarczej oraz rozwoju Miasta;
3) zarzqdzania kryzysowego i ochrony ludnoSci;
4) nadzoru nad pozyskiwaniem przez Miasto Srodk6w z Unii Europejskiej;
5) wsp6lpracy ze spoleczno6ciami lokalnymi i regionalnymi innych paristw;

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

l5)

prawne;
ochrony praw konsumenta;
audytu wewngtrznego i kontroli;
nadzoru nad obslug4 Rady Miasta i komisji Rady;
nadzoru nad udzielaniem zam6wief publicznych;
polityki kadrowej;
informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
bezpieczenstwa i higieny pracy;
nadzoru wlaScicielskiego;
nadzoru nad slu2bami prasowymi i informacyjnymi.

$2

1. Zastgpcy Prezydenta Miasta Panu Adamowi Poliriskiemu powierzam

2.

sprawy prowadzone
przez nadzorowane przez niego jednostki orgatizacyjne Urzgdu, w tym zwlaszcza:
1) inwestycji miejskich;
2) zarz4dtt drogami publicznymi;
3) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
4) administracj i architektoniczno-budowlanej ;
5) platnego parkowania;
6) lokalnego transportu zbiorowego.
Podczas nieobecnoSci Prezydenta Miasta, ZastgpcaPrezydenta Miasta Pan Adam Poliriski
prowadzi wszystkie sprawy Miasta Bialystok, z wyl1czeniem spraw przypisanych do

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
iz20l7 r.po2.730.

ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone

iz20l7 r.po2.730.

i poz. 1948

w Dz. U. 22016 r. poz. 1579 i poz. 1948

vtylqcznej kompetencji Prezydenta Miasta, w szczeg6lnoSci posiada, w granicach prawa,
wszelkie umocowania do zawierania um6w, porozumieri, podpisywania zaru4dzeri i pism
procesowych oraz udzielania dalszych pelnomocnictw, a tak:Ze przedkladania projekt6w
uchwal Radzie Miasta, jak r6wnie2 wykonywaria czywroSci z zakresu prawa pracy.

$3
ZastEpcy Prezydenta Miasta Panu Rafalowi Rudnickiemu powierzam sprawy prowadzone
przez nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne Urzgdu, w tym zwlaszcza:
l) edukacji;
2) ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami;
3) kultury ftzycznej, sportu i rekreacji ruchowej;

4)
5)
6)

kultury;
promocji Miasta;
gospodarki komunalnej.

s4
Zastgpcy Prezydenta Miasta Panu Zbigniewowi Nikitorowiczowi powierzam sprawy
prowadzoneprzeznadzorowaneprzezniego jednostki organizacyjne Urzgdu, wtym zwlaszcza'.
1) gospodarowanie nieruchomoSciami;
2) gospodarki mieszkaniowej i lokali uzytkowych;
3) pomocy spolecznej, komunalnej i socjalnej gospodarki mieszkaniowej oraz dodatk6w
mieszkaniolvych i Swiadczeri rodzinnych;
4) promocji i ochrony zdrowia;
5) polityki prorodzinnej;
6) wspierania os6b niepelnosprawnych;
7) przeciwdzialaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
8) nadzoru nad rcalizacj4 zadafi w zakresie profilaktyki i rozwi1zywania problem6w
alkoholowych.

ss
Zastgpcy Prezydenta Miasta Panu Przemyslawowi Tuchliriskiemu powierzam sprawy
prowadzoneprzeznadzorowaneprzezniego jednostki organizacyjne Urzgdu, wtym zwlaszcza:
geodezji, kartografii i katastru;
2) rolnictwa;
3) ochrony Srodowiska;
4) uwarunkowari Srodowiskowych;
5) geologii i g6rnictwa;
6) porz4dku publicznego i bezpieczefistwa obywateli;
7) nadzorunad przeprowadzanymi konsultacjami spolecznymi;
8) wsp6lpracy z organizacjami pozaru1dowymi.

l)

s6
Sekretarzowi Miasta Panu Krzysztofowi Markowi Karpieszukowi powierzam sprawy
prowadzone przez nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne Urzgdu, w tym
zwlaszcza;

l)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

1l)

12)
13)

1.

nadzoru nadprzygotowaniem przezjednostki organizacyjne Urzgdu projekt6w akt6w
prawnych organ6w Miasta;
nadzoru nad postgpowaniem administracyjnym w zakresie terminowo6ci i zgodno6ci
z prawem zalatwiaria spraw obywateli;
organizacji systemu kontroli zarzqdczej;
negocjowania warunk6w porozumieri zawieranych przez Miasto z organami
administracj i rz4dowej i innymi j ednostkami samorz4du terytorialnego;
osobowe pracownik6w;
komputeryzacji i zastosowania nowoczesnych technik biurowych w lJrzEdzie;
administracyjno-gospo darcze Urzgdu;
ewidencji ludnoSci i dowod6w osobistych;
rejestracji pojazd6w oraz uprawnieri do kierowania pojazdami;
uprawnieri do wykonywania transportu drogowego;
handlu i uslug;
wojskowe;
nadzoru nad wykonywaniem zadah z zakresu akt6w stanu cywilnego.

s7
Podczas nieobecnoSci:

l)

Zastgpcy Prezydenta Pana Adama Poliriskiego zadania powierzone w $ 2 wykonuje
Zastgpca Prezydenta Pan Rafal Rudnicki;
2) Zastgpcy Prezydenta Pana Rafala Rudnickiego zadania powierzone w $ 3 wykonuje
Zastgpca Prezydenta Pan Adam Poliriski;
3) ZastEpcy Prezydenta Pana Zbigniewa Nikitorowicza zadania powierzone w $ 4
wykonuj e Zastgpca Prezydenta Pan Przemyslaw Tuchliriski ;
4) Zastgpcy Prezydenta Pana Przemyslawa Tuchliriskiego zadarria powierzone w $ 5
wyko nuj e ZastEp c a P r ezy denta P an Zbi gniew N i kito rowi c z ;
5) Sekretarza Miasta Pana Krzysztofa Marka Karpieszuka zadania powierzone w $ 6
wykonuje Zastgpca Prezydenta Pan Adam Poliriski;
2. W zakresie okre5lonym w ust. 1, osoby prowadz4ce powierzone sprawy pod nieobecnoS6
innej osoby, sq umocowane do skladania oSwiadczeri woli oraz podejmowania
rozstrzygnigi w oparciu o posiadane upowaZnienia.
3. W przypadkach tego wymagaj4cych Prezydent Miasta mohe ustali6 inny spos6b
wykonywania zastgpstw, w drodze odrgbne go zarz4dzenia wewngtrznego.

$8
Traci moc zarzqdzenie Nr 443117 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 06 kwietnia20lT r.

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Bialystok w imieniu Prezydenta Miasta
przez Zastgpc6w Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta.

se
Zaru4dzenie wchodzi w Lycie z dniem

I maja 2017 r.
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