
ZARZ4DZENTE WEWI{4TRZNE NR .3..../2t
PREZYDENTA M,IASTA BIALEGOSTOKU

z ilnia .CJ.. stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Biura zarz4dzania Kryrysowego oraz
szczeg6lowych zadai referat6w i samodzielnych stanowisk pracy

Na podstawie $ 26 ust. I i2 w z*iqzku z $ 29 regulaminu organizacyjnego urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cego zarilczntk ao zarzadze*a Nr s+:7is Frezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w iprawie nadania reguiaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokur oraz $3 zal4c:.rrika do Re[ulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miej skiego w Biatymstok v, zarz4dzan, co nastgpuje:

$l
u|d* organizacjg wewnQtrzna Bfua zarzadzania Kryzysowego oraz szszegciowe zadania
referatow i samodzielnych stanowisk pracy, zgodnie z zzl4czr.ikiem io niniejszego
zan1dzenra.

$2
Traci moc zarzqdzertre wewnQtzle Nr 3/20 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
2_9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia organizacji wewngtrzrej Bitxa z.arz4dzanta
Kryzysowego oraz sznzegfiowych zadai referatdw i samodzielnych stanowisk pracy.

s3
wykonanie zazqdzenra powierzam zastgpcy Prezydenta Miasta nadzorui4cemu Biuro
z.andzzala Kryzysowego, Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Biura z,arzadzania
Kryzasowego.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ASTA

dr hab, Tble Trutkelatki

I Zmienionego zarzqdzaniami: Nr l02ll15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 2E wrz tuia 2016 t.,
Nt 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia 29 kwietnia 20t7 r., Nr I I lE/17 z dnia 18 wrzeSnia
2017 r', Nr l484ll7 z dnia 14 gmdnia 2017 r., Nr 1565/t7 z dnia 29 gmdnia 2017 r., Nr 666/lg z dnia
0l czerwca 2018 r., Nr l07l/18 z dnia 07 wrzeSfia 2018 r., Nr 1359/18 z d\ia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18
z dnia 3l grudnia 2018 r., Nr 280/19 z dnia l7 kwietnia 2Ot9 r., Nr 915/19 z dnia 14 pa:2dztemika 2019 t.,
Nr 4020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 844120 z dnia l5 wrze5nia 2020 r. oraz Nr ll24l2} z dnia 22 grudnia
2020 t.
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Zal4cznik do
ZARZADZENIA WEWNETRZNEGO NX..0. --.tzt

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
zanuLL.. stycmia 2021 r.

oRGANIZACJA WEWI\ETRZNA BIURA ZARZADZANIA
ORAZ SZCZEGoLOWE ZADANIA REFERATOW I
STANOWISKPRACY

L Organizacjawewngtrrzna

l. Biuro dzieli siQ na referaty i samodzielne stanowiska pracy:

KRYZYSOWEGO
SAMODZIELNYCH

II

1) Miejskie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego - symbol ,BZK'[";
2) Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - symbol "BZK-II";
3) Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarz4dzania kryzysowego -

symbol ,,BZK-III";
4) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeistwa i porz4dku publicznego -

symbol ,,BZK-IV";
S; SamodzLme stanowisko pracy do spraw organizacyjno-adminis6acyjnych - symbol

,BZK.Y";
6) $amodzieine stanowisko pracy do spraw imprez masowych i zgromadzeh - symbol

,,BZK-Vr'.

2. Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy zastgpcy i kierownika referatu'

3. Dyrektor bezposrednio nadioruje pracE Referatu obrony cywilnej i Spraw obronnych,

,rroari"h.jo stanowiska piacy do spraw organizacyjno-administracyjnych oraz

samodzielnego stanowiska pracy do spraw imprez masowych i zgromadzeh'

4. Zastgpca Dyrektora kieruje prac4 Miejskiego Centrum Zarz4dz'ania Kryzysowego oraz

nadzo-je pracE samodzieinego wielooiobowego stanowiska pracy do spraw zarz4dzania

t yryto*.!o, samodzielnego stanowiska pracy do. spraw bezpieczeristwa i porz4dku

putti.^"go, a w czasie nieobecnoSci Dyrektora kieruje prac4 calego Biura'

. Zadania wsp6lne referat6w i samodzielnych stanowisk pracy'

Do zadan wsp6lnych referat6w i samodzielnych slanowisk pracy w zakesie bqd4cym

przedmiotem dzialania Biura naleZy w szczeg6lno6ci:
' -i) op.u.o*l*anie projekt6w akt6w prawnych organ6w Miasta i innych material6w

' 
nu pot r"uv preiydenta Miasta Bialegostoku oraz wnoszonych pod obrady Rady

Miasta BiatYstok;
2) opracowywanie projekt6w procedur postepowania i uzgodnieri oraz porozumren

w zakesie realizowanYch zadari;

3)przygotow)'rvaniepro.lekt6wodpowiedzinainterpelacje,zapytaniaradnychRady
Miasta w zakesie realizowanych zadafi;

+) przygotowy"anie plan6w, spiawozdan, analiz i ocen stanu realizowanych zadai;

si irpril*y*anie miterial6w do zzlo1ei programowych, strategii dzialari, dotycz4cych

realizowanYch zadaf;
6)opracowywanieudostgpnianychinformacjipublicznychiinfollacjizrealizowanych' ;f^\,w tym na Portai, Mi.jtki. ot- w Biuletynie Informacji Publicmej; 

^

7) przygotowywarrie na potrzeLy Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru informacj i
' 

iotyira.yit .ozpatrywanych skarg i wniosk6w w zakresie dzialania Biura;
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8) planowanie i wydatkowanie budzetu miasta w zakresie realizowanych zaAah, zgodnte
z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zam6wiei publicznych;

9) wykonywani e zadah w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych ptzez

Biuro, w tym wsp6ldzialanie z inspektorem ochrony danych osobowych
we wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych w Biurze;

10) obstuga programu CiTTy w sprawie zalatwiania interwencji mieszkanc6w
wplywajqcych za poSrednictwem tego progftImu w zakresie zadan Biura.

III. Szczeg6lowe zadania referrt6w i samodzielnych stanowisk pracy.

l. Zadania Miejskiego Centrum Zarzqdz.antakyzysowego reguluje odrgbne zarz4dzrnie.

2. Do zadai Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych nale2y:
1) opracowywanie i aktualizacja wykazu instytucji, przedsigbiorc6w, innych jednostek

organizacyjnych i spolecznych organizacji ratowniczych, przewidzianych

do prowadzenia przygotowan i realizacji zadari obrony c1rvtlnej;
2) planowanie i organizacja realizacji zadaf obrony cywrlnej w Utzgdzie Miejskim

w Bialymstoku, instynrcjach, podmiotach gospodarczych oraz w innych jednostkach

organizacyjnych i spolecznych organizacjach ratowniczych, realizuj4cych zadania

obrony cyrvilnej;
3) dokonywanie oceny stanu przygotowari obrony cl"wilnej na wyst4pienie Wojewody -

Szefa Obrony Cywilnej Wojew6dztwa, opracowanie i przekazanie informacji

o realizacji zadari obrony cyrilnej;
4) opracowanie i aktualizacja ,,Planu Obrony Cywilnej Miasta Bialegostoku" oraz nadz6r' 

nad opracowaniem kart realizacji zadafi obrony cywrlnej, bqd4cych jego czgSci4

skladow4 przez inst5rtucje, podmioty gospodarcze, inne jednostki organizacyjne

i spoleczne organizacje ratownicze wyznaczone do prowa&enia przygotowaf

i realizacji zadari obrony cywilnej;
5) opracowywanie planu dzialania w zakesie spraw obronnych i obrony cl"wtlnej;

6) pianowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleri, 6wiczeri i trening6w z zakesu

obrony cyrvilnej i spraw obronnych;
7) sprawowanie nadzoru nad organizacjq szkolef z zakresu ochrony ludnosci i obrony

clurilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach, innych jednostkach

oiganizacyjnych, i spolecznych organizacjach ratowniczych realizuj4cych zadania

obrony cywilnej;
8) przygotowywanie ludno5ci do uczestniczenia w powszechnej samoobronie;
qi irrryEoto*y.anie i organizowanie ewakuacji ludnosci i mienia na wypadek powstania

masowego zagi:oitenia dla 4cia i zdrowia na zlilacz,lym obszarze;

10) planowanie i zapewnienie Srodk6w transportowych, warunk6w byowych oraz

pomocy przedmedycmej, medycznej i spolecznej dla ewakuowanej ludnoSci;

11) iprawowanie nadzoru nad zapewnieniem dostaw wody pitnej dla ludnoSci

i wymaczonych zaklad6w przemysfu spozywczego oraz wody dla urz4dzefl

specjahych do likwidacji skaZeri i do cel6w przeciwpo2arowych w warunkach

specjalnych;
12) prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad stanem urzymania' 

i zapewnienia gotowosci techniczno-eksploatacyjnej budowli ochronnych i rutz4dzf,h

specjalnych oraz ich wykorz ystaniem;

13) planowanie i organizowanie systemu wykrywania i alarmowania;

14) organizowanie i planowanie dzialania terenowych formacji obrony cywilnej;
15i integrowanie sit obrony cywilnej oraz innych sfuzb, w tym sanitamo-

epidimiologicznych i spolecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji

ratunkowych oraz likwidacji skutk6w klgsk zywiolowych i zagtozef Srodowiska;
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16) zaopaQ'vranie organ6w i formacji obrony cywilnej w sprzgt, Srodki techniczne

i umundurowanie niezbgdne do wykonywania zadari obrony cywilnej;
l7) prowadzenie gospodarki powierzonym mieniem, zgodnie z obowiTuj4cymi

przepisami prawnymi;
1 8) propagowanie problematyki ochrony ludno6ci;
19) prowadzenie bazy danych na potrzeby obrony cywilnej;
20) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadah obrony cywilnej

w instytucjach, podmiotach gospodarczych, innych jednostkach organizacyjnych

i spolecznych or ganizacjach ratowniczych, realizuj4cych zadania obrony cywilnej;
2l) planowanie i organizowani e zabezpieczenia realizacj i zadari obronnych Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, w szczeg6lnoSci:

a) opracowywanie i biezqca aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku do funkcjonowania w warunkach zewnEtrznego

zago2entabezpieczefstwa pafstwa i w czasie wojny,
b) opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta

Bialegostoku w warunkach zewngtraego zagro2erua bezpieczeristwa paistwa
i w czasie wojny,

c) opracowpvanie i aktualizacja dokumentacji Stanowiska Kierowania Prczydenta
Miasta,

d) prowadzenie spraw zwipanych z rcalizacj4 na terenie Miasta wsparcia przez

Prezydenta Miasta Bialegostoku realizacji zadan Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej, wynikaj4cych z wykonlnvania obowiqzk6w panstwa - gospodarza Host

Nation Support (HNS);
22) wymaczanie zaklad6w opieki zdrowotnej zobowi4zanych do udzielenia pomocy

medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagroZenia \cia i zdrowia ludno5ci

oraz nadzorowanie przygotowania tych zaklad6w do niesienia pomocy;
23) opracowl,wanie i aktualizacja ,,Planu przygotowania podmiot6w leczniczych Miasta

Bialegostoku na potrzeby obrome pafstwa" oraz plan6w organizacji i funkcjonowania
zespolu ZastQpczych Miejsc Szpitalnych Miasta Bialegostoku;

24) planowanie, organizacja i sprawowanie nadzoru nad realizacj4 zadari obronnych

w Urzgdzie Miejskim w Biatymstoku, jednostkach organizacyjnych Miasta i spolkach

miejskich;
25) planowanie i prowadzenie kontroli z zakesu realizacji zz.dafi obronnych

w jednostkach organizacyjnych Miasta i sp6lkach miejskich;
26) planowanie Swiadczeri osobistych i rzeczowych na potrzeby realizzcii zadait

obrorurych i obrony cywilnej;
27) wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

w sprawie opracowania dokumentacji na potrzeby obronne panstwa i obrony cywilnej;

28) prowadzenie spraw dotycz4cych regulamin6w strzelnic, a w szczeg6lnoSci

przygotowywania projekt6w decyzji administracyjnych.

3, Do zadai samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy do spraw zarzqdzania

kryzysowego naleiy:
I ) opracowywanie i akrualizacja , ,Planu Zao4dzania Kryzysowego Miasta Biatystok";

2) przygotowylvanie plan6w ewakuacji ludnoSci z obszarow zagro2onych;

3) analizowanie i prognozowani e zagroaefi na obszarze Miasta oraz przygotowl,vanie

projekt6w procedur i plan6w postgpowali w zakresie organizacji dzialan

i minimalizowania skutk6w;
4) planowanie i rcalizacia zadai w stanie klgski z1"wiolowej, w tym nakladanie

na przewolnik6w obowiqzku zawarcia umowy o wykonywanie zadafi przewozowych;
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5) wykonyrvanie zadait ochrony przeciwpoi:arowej w zakresie koordynacji

funkcjonowania systemu ratowniczo-ga5niczego;

6) realizowanie zadaf w ramach planowania cywilnego;

Zl pr.*"ar.ri" bazy danych na potrzeby zarzAdzzlia kryzysowego' bezpieczefstwa

i porz4dku publicznego;
8) p'lanowanie dzialah 

-oraz 
tworzenie procedur reagowania na wypadek wyst4pienia

zagrozefi i sytuacji kryzysowych; , ---!--. ^-*.^^i.
s) pfi;wanie'i zuiezpiirer"" potrz.u logistycznych na wypadek zagrozei' sytuacji
' Ifrysowych i klqs-k zyrviolowych do piowadzenia dzialan okreslonych w planach

i procedurach;
l0) pianowanie i realizowanie dzialan w ramach systemu wczesnego ostrzeganla oraz

lystemu wYkrywania i alarmowania;

r r; pianowanie i wspotpraca w zakresie prowadzrenia dzialari interwencyjno-ratowniczych

Lraz likwidacji skutk6w zdarzen i klgsk zywiolowych;

tZ) sprawowanie nadzoru, planowanie i' realizacia zzdah w zakresie ochrony

in-frastruktury krytycznejl -,-- r---:
fll uazi"f w planowaniu i organizacji szkoleri, 6wiczeri' trening6w z zakresu zarz4dzmia

kryzysowego;
t +l reatizowanle zadan w zakresie monitoringu Srodowiska;

ls)realizowanie zadair z -t "r, ,upoui"iani4 przeciwdzialania i usuwania skutk6w

zAgrozef. tefiorystycznych; -.--^:^r--.^L -^*nia,
l6.t ws"o6loraca z sqsiadujacymi powiatami i gminami dotycz4ca potencjalnych zagrc7efi'

' 
kt6rych skutki bqd4 obejmowa6 Miasto Bialystok;

lD;;ltd; i *rpotaa*unie z jednostkanai organizacyjnymi Urzndu. Miejskiego- '* 'Sfiy*rt"t i .i".i.-ti.i jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia

i doskonalenia plan6w, procedur, zasad i system6w -zarzqdzaniaktyzysowego; . '
lq*;;i;;il;i.', oapo*i-"anirni i*tvtutjurni i sluzbami w zakesie potencjalnvch

zago2ei knorystycznych; -,-:_ -..Lr:^-6 i--+.,r'aion.
19);r-d;;;r" .tuzuu.i, intp"tcjami, stra:2ami' administracjq publicm+- instSrtucjami'

'orjanLcjami i stowarzyszeniami w ramach zaruatzzrua kryzysowego'

bezpieczeirswa i porz4dku publicmego;

20);;;;*y*;le ; uttuari.;".ia do-kumentacji tunkcjonowania Stalego Dvzuru

PtezYdenta Miasta;
zt> r"ailii:i pr*dsi9wzi96 tynikaj4cych z Planu operacyjnego Funkcjonowania Miasta

Bialegostoku w warunkach zewngtrznego zagtolenia bezpieczeristwa 
-.Pan1twa

i w czasie *o;ry ot- negutaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku ao t tt".;o*i*ia w wiunkach zewnqtrznego zagtoi'Erti^

bezpieczeristwa panstwa i w czasie wojny;

22);i;;;; pracv, obsluga-t-9"r'v.i.i'*giurowa oraz uczestniczenie w pracach
' 
i Ariataniact, tt{iejskiego Zespofu Zuzadzanta Krvzysowego;

23);;;oto*y**i" *"iottoJ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
--'i,o-'n"iuty.rtot u o pojj!"i. dziabn zmie.rzaj4cych do usunigcia bezpoSredniego

zzgtotenia sanitamego,"a w szczeg6lnoSci 
-zagrolenia 

irycia lub zdrowia ludzi

na obszarze Miasta;
24) rozpatrywaiie spraw z zakesu zlecenia albo zgody Prezydenta Miasta na
- '*yi."y*rrle loi6w na wysoko6ci mliejszej niz 1500 metr6w nad poziomem terenu

wykonl'rranych nad miastem Bialystok'
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4. Do zadai samodzielnego stanowiskr pracy do spraw bezpieczeristwa i porzedku
publicznego naleZy:
1) planowanie pracy, organizowanie posiedzeri i obsluga kancelaryjno-biurowa Komisji

bezpieczefi stwa i porz4dku;
2) koordynowanie i realizowanie zadaf, z$xzarych na sesjach i posiedzeniach komisji

Rady Miasta posiedzeniach Komisji bezpieczeristwa i porz4dku;
3) realizacja zadafi zwi1zanych ze zwierzs,hnictwem Prezydenta Miasta nad Komendq

Miejsk4 Policji w Bialymstoku i Komend4 Miejsk4 Paristwowej Strazy pozamej
w Biatymstoku, a w szczeg6lno6ci:
a) wnioskowanie o wydanie polecei stuZbowych kierownikom tych stuzb,
b) przygotowywanie projekt6w opinii Prezydenta Miasta do wniosk6w dotycz4cych

powolania i odwolania Komendanta Miejskiego paristwowej Strazy pozarnej
w Biatymstoku i Komendanta Miejskiego Policji w Biatymstoku, komendant6w
komisariat6w Policji oraz mianowania i zwalniania kierownik6w rewirow
&ielnicowych,

c) opiniowanie wniosk6w nadzorowanych stuZb na dofinansowanie potrzeb
koniecznych do realizacji zadafi bezpieczeristwa i porz4dku publicznego oraz
ochrony przeciwpo2arowej,

d) koordynacja zto2enta rocznego sprawozdania z dzialalnoSci oraz informacji
o stanie bezpieczefstwa i porz4dku przygotowanych przez Komendanta
Miejskiego Policji w Bialymstoku

e) koordynacja zlohenia rocznego sprawozdania z &ialalnodci, informacji
o funkcjonowaniu systemu ratowniczego, stanie bezpieczeristwa i ochrony
przeciwpoZarowe: oraz zagrozelrach po2arowych przygotowanych przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej StraZy PoZamej w Bialymstoku;

4) opracowywanie, aktualizacja i koordynacja re alizacji oraz prqgotowanie sprawozdafi
z ,,Programu zapobiegania przestgpczoSci, bezpieczefstwa obywateli i porzqdku
publicznego Miasta Bialegostoku";

5) opracowywanie rocznych sprawozdari Prezydenta Miasta z dzialalno$ci Komisji
bezpieczeristwa i porz4dku, przedkladanych Radzie Miasta Bialystok;

6) przygotowywanie material6w informacyjno-promocyjnych z zakesu bezpieczeristwa
i porz4dku publicznego;

7) wspolpraca ze stuZbami, organizacjami pozarzqdowymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi w dzialaniach promuj4cych prawidlowe postgpowanie w zakresie
bezpieczeristwa i porz4dku publicmego.

5. Do zadai samodzielnego stanowiska precy do spraw organizacyjno-
administracyjnych naleiy:
l) prowa&enie spraw organizacyjnych, w tym zapewnienie, zgodnego z instrukcjq

kancelaryj nq obiegu dokument6w;
2) przygotowywanie projekt6w wniosk6w o udzielenie upowaznieri Prezydenta Miasta

do wykonywani a zadah;
3) prowadzenie spraw pracowniczych, w tym obstuga programu informatycznego;
4) prowa&enie ewidencji wyj56 pracownik6w, ewidencji delegacji sfuZbowych,

opracowywanie planu urlop6w i przygotowywanie miesigcznych list obecno5ci;
5) przechowywanie kopii zakres6w czynno6ci pracownik6w Biura;
6) kierowanie pracownik6w Biura na okesowe i kontrolne badania lekarskie i dbanie

o ich aktualno56;
7) zamawianie sprzgtu i material6w biurowych na potrzeby Biura;
8) prowadzenie ewidencj i pieczgci;
9) prowadzenie ksi4g inwentarzowych sprzgtu biurowego i w)?osazenia Biura;
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10) spor4dzanie rzeczawego wykazu akt Biura;
ll) przekazywanie przygotowanej przez pracownik6w Biura dokumentacji do Archiwum

Z*ladowego;
12) publikacja kart informacyjnych spraw prowadzonych przez Biuro na stronie

Cyfrowego Urzgdu;
13) prowa&enie spraw finansowych w zakresie zadan Biura, w tym w szczeg6lnosci:

a) opracowywanie projektu rocznego planu finansowo-rzeczowego budzetu,
b) przygotowywanie wniosk6w o zmiang planu budzehl
c) sporz4dzanie sprawozdai z zaangazowania i wykonania budzenr,
d) wprowadzanie planu finansowego, um6w i dokument6w finansowych

do Centralnego Rejestru Um6w i Zobowiqzan,
e) kontrola realizacji budZetu w zakresie zgodnoSci wysoko6ci wydatk6w z planem

finansowym;
14) sporz4dzanie planu i sprawozdari, dotyczqcych postQpowari o zam6wienia publiczne

Biura;
15) sporzqdzanie dokumentacji zam6wieri publicznych, prowadzonych przez Biuro

w trybach zam6wieri publicznych;
I 6) obsluga kancelaryjno-biurowa sekretariatu Biura.

6. Do zadari samodzielnego stanowiskr pracy do spraw imprez masowych i zgromadzei
nale2y:
1) przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych w sprawie wydawania

zezwolefi na przeprowadzenie, odmowg lub z*az przeprowadzenia imprez
masowych;

2) przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych w sprawie przerwania imprez
masowych;

3) przygotowywanie kart zapylania kierowanych do Komendanta Miejskiego Policji
w Biatymstoku w sprawach bezpieczefistwa imprez masowych;

4) konnola przebiegu imprez masowych i zgromadzeri;
5) przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych w sprawie z*aat

zgromadzefl;
6) przygotowywanie projekt6w decyzji administracyjnych w sprawie rozstiqzaria

zglomadzefi;
7) przygotowywanie i wydawanie identyfikator6w dla przewodnicz4cych zgromadzeit

organizowanych w Mie5cie Bialystok oraz prowadzenie ich ewidencji;
8) wsp6lpraca z organami administacji publicznej, shrzbami i strazami oraz innymi

jednostkami organizacyjnymi realizuj4cymi zadania w zakresie bezpieczeristwa
imprez masowych i zgoma&ei;

9) realizzcja zadah auiqzanych z zapewnieniem bezpieczeristwa przebiegu imprez
masowych i zgomadzeh.
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