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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia l],t. grudnia 2020 r.

zmieniajqce za'rzqllzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstoku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz.7l3 z pbin. zm.t) zNz4dzzm, co nastgpuje:

$1
W zalqczniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
stanowiecym zal4cznk do zarz4dzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzgdowi Miejskiemu
w Bialymstoku2, lyprowadzam nastgpuj4ce zmiany:
1)w $ 5wust.l pkt6 i 13 otr4,muj4 brzmienie:

,,6) prowadzenie czynnodci dotyczqcych realizacji obowi4zku szkolnego, obowiqzku nauki
oraz zapewnienia wychowania przedszkolnego;

13) prowadzenie spraw zwiqzanych z planowaniem wydatk6w budZetowych
i dotowaniem zadan publicznych realizowany ch przez organizacje pozarzqdowe
i inne podmioty oraz ich kontrola;";

2)w$8:
a) po pkt 4 dodaje sig pkt 4a w brzmieniu:

,,4a) ,,tealizacja zadafi dotycz4cych organizacji Systemu Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi;",

b) ph 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) nadz6r i ocena jakoSci ustug komunalnych w zakresie dostawy wody
o odprowadzania Sciek6w;";

3) w g 11 w ust. 2 w pkt. 12 kropkg na koricu zastgpuje sig srednikiem i dodaje sig pkt 13
w brzmieniu:

,,1 3) realizacja spraw dotycz4cych spolecznego opiekuna zabytk6w.',;

4) w g 12 w pkt 2 skedla sig lit. e;

5)w$19:
a) zdanie wstgpne otrzymuje brzmienie:

I Zmiana teksru jednolitego.wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z2O2O t, poz, 137g.' zmrenrone zarz4dzeniami: Nr l02ll15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z ania 2t wrze{nia 2016 r.,Nt 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia29 kwietnia 2017 r., Nr lllS/lTzdnia l8 wrze(nia
]!f] r-t'tt l484l17 z dria l4 gnrdnia 2017 r., Nr 1565/t7 z &ria29 grudnia 2017 r., Nr 666^8 zdnia ot czer*ca
201E r., Nr l07l /18 zdnia}T wneinia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07lrudnia 201E r., Nr l42Olit ianiu ir gn Ania
2018 r., Nr 280/19 z dnia lz kwiemia 2019 r, Nr gr5/rg z dni; A pa:zdziemika 2019 r., Nr 4or2o- z dniaI6 stycznia 2020 r. orazNr 844/20 z l5 wrze6nia 2020 r.

/



,,1. Do zadai Departamentu Spraw Spolecmych nalei4 sprawy z zakesu pomocy
spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej, przeciwdzialania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, upowszechniani a zasady r6wnego traktowania,
przeciwdzialania dyskryminacji i zjawiska wykluczenia spolecznego, wspierania
i pomocy osobom niepelnosprawnym, promocji i ochrony zdrowia, poliryki prorodzinnej,
oraz koordynowanie spraw zwqzarych z zapewnieniem dostgpno6ci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami, a w szczeg6lnoSci:",
b) w ust. I

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

,,9) realizzqa zadah txiqzanych z zapewnieniem dobrej j akodci 2ycia senior6w, w tym
skladanie rocznych sprawozdari z realizacji Programu Karta Aktywnego Seniora;",

- w pkt l0 kropkg na koricu zastgpuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 11 i l2 w brzmieniu:
,,11) prowadzenie spraw zwi4zanych z przygotowaniem, monitoringiem i ewaluacjq

Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych;
12) koordynowanie spraw zwi4zanych z zapewnieniem dostgpno5ci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami poptzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub
racjonalnych usprawnieri w zakesie dostgpnoSci architektonicznej, dostgpnoSci
cyfrowej oraz dostgpnoSci informacyjno-komunikacyjnej.";

c) w ust. 2 w pkt I lit. f Srednik na koicu zastgpuje sig przecinkiem i dodaje sig lit. g
w brzmieniu:
,,g) Centrum Obstugi Plac6wek Opiekuriczo-Wychowawczych w Bialymstoku;";

6) w $ 2l skreSla si9 pkt 1 8;".

$2
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastgpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi
Miasta oraz dyreklorom jednostek organizacyjnych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

$3
Tarz4dzerate wcho&i w 2ycie z dniem podpisania z moc4 obowiqzuj4c4 od 0l stycznia

2021 r.

PREZTD iII IASTA

sz lnr.usloloshdr hab.

/


