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Zarz1dzenie Nr
iasta Bialegostoku
kr ietnia 2017 r.

Preryd
z dni

zmieniaj4ce ztrzqdzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi
Miejskiemu w Bialymstok

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22016 r. poz. 446 zp62n. zm.r) zaruqdzam, co nastgpuje:

$1

W regulaminie organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cym zal4cznik

do

zarz4dzenia

Nr 543115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w
wprowadzam nastgpuj 4ce zmiany

1) w $ 22 w ust.

1

w

$ 30

;

po pkt 3 dodaje sig pkt 3a w brzmieniu:

,,3a) Biuro Konsultacji

2)

i Partycypacji (CKP);

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) Departamentem Komunikacji Spolecznej

-

w zakresie polityki informacyjnej;";

3) w zalqczniku do Regulaminu Organizacyjnego
wprowadzam nastgpuj

a)

w

-

Bialymstoku2,

4c

e zmiany

Urzgdu Miejskiego

w

Bialymstoku

:

$10a:

zdanie wstgpne otrzymuje brzmienie:

,,Do zadan Departamentu Komunikacji Spolecznej nale?y prowadzenie polityki
informacyjnej organ6w Miasta, a w szczeg6lno6ci:",

I

skreSla sig pkt 7, 8

wpkt 9 Srednik

i

10,

zastgpuje sig kropk4,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.

U. 22016 r. poz.

1579

i

poz. 1948

iz2017 r.po2.730.

2 Zarzqdzenie zmienione zarz4dzeniem

Nr l02ll15 Prezydenta Miasta Bialegostoku zdnia24 listopada 2015 r.,
949116 Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 28 wrzeSnia 2016 r. oraz zarzqdzeniem
Nr 432117 Prezydenta Miasta Biategostoku z dnia06 kwietnia 2017 r.
zarzqdzetiem

Nr

b) po $27 dodaje sig g27a w brzmieniu:

- ,,Do zadan Biura Konsultacji i Partycypacji nalely wykonywanie zadah
z zahesu konsultacji z mieszkafcami otaz wsp6lpracy z organizacjami
pozarz4dowymi, a w szczeg6lnoSci:

l)

przeprowadzenie i koordynowanie konsultacji spolecznych, jeaeli nie zostaly
zastr zehone do wl

iwo

i innych

j edno

st

ek

2) koordynowanie dzialah zwiqzanych

z

aS c

S

c

or g an

izacy jny ch Urz g du

;

realizacjq projektu Budzet

Obywatelski;

3) w zakresie wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi:
a) prowadzenie dzialalnoSci na rzecz organizacji pozarz4dov,rych oraz

podmiot6w prowadzEcych

dzialalnoS6 poZytku publicznego

w zakresie

sfery zadahpublicznych, a w szczeg6lnoSci:

rolg centrum aktywnoSci lokalnej
i inkubatora inicjatyw obywatelskich wsparcie merytoryczne,

-

tworzenie miejsca pelni4cego
or ganizacyjne

-

i techniczne,

promocja postaw prospolecznych,

- gromadzenie i
pozarzqdowych

udostgpnianie informacji dotyczEcych organizaili

i

podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSi poZytku

publicznego w Bialymstoku,

b)

prowadzenie dzialalno5ci

z

w sferze

orgarizacjami pozarzqdowymi

dzialalno St p o Zytku publ

ic

zne

i

zadan publicznych we wsp6lpracy

innymi podmiotami prowadz4cymi

go, w nastgpuj

-zlecanie realizacji zadah publicznych

4c yc

w

h fo rmach

:

zakresie aktywizacji

mieszkaric6w miasta Bialegostoku,

-wzapmne informowanie sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci,

-konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach
dotycz4cych dzialalnoSci statutowej organizacji pozarz4dov',ych
i innych podmiot6w prowadz4cych dzialalno56 po2ytku publicznego,

-tworzenie wsp6lnych zespol6w o

charakterze doradczym

i inicj atywn ym, zloZony ch z pr zedstawicieli

or ganizacji pozarz4dowy ch

i

innych podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSd poZytku publicznego

orazprzedstawicieli samorz4du, o ile przepis prawa tak stanowi,

-

prowadzenie spraw zwi4zanych

z przystEpieniem Miasta do realizacji

zadah w partnerstwie z organizacjami pozarz4dowymi,

c) prowadzenie dzialafi zwiqzarrych
wsp6lpracy Miasta Bialystok

z

z

przygotowywaniem program6w

organizacjami pozarzqdovtymi oraz

podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSt po2ytku
przygotowywanie

i

publicznego,

przeprowadzanie corocznych konkurs6w na

wylonienie organizacji pozarzqdovrych, kt6re prowadzi6 bgd4 punkty
nieodplatnej pomocy prawnej ".
.

$2
Wykonanie zarzqdzenia powierza

sig

Zastgpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,

Skarbnikowo Miasta oaz dyrektorom j ednostek organizacyj nych Urzgdu.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem

I maja

2017 r.

PRIiZYDE

IASTA

usz Truskolaski

4

