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ZARZ|DZENIE NR v
BIALEGOSTOKU
PREZYDENTA MIASTA
z dnia ..A..sierpnia 2019 r.
zmieniaj4ce ztrzqdzenie w sprawie ogloszenia konkursu rzefbiarskiego na opracowanie
koncepcji projektowej obiekt6w malej architektury: 15 form rzeflbiarskich - figurek
Misi6w-Niedfrviadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publiczneirzwi4zanych z histori4
Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny' zwany jako ,,Biatystok
Widzimisie".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
(Dz.tJ. 22019 r. poz.

z

dnia

8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym

506 ze zm.t) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1

lipca 2019 r. w sprawie
projektowej
obiekt6w malej
koncepcji
ogtoszenia konkursu rue1biarskiego na opracowanie
*ihit.ktr.y' 15 form rzelbiarskich - figurek Misi6w-NiedZwiadk6w, zlokalizowanych
w przestrzeni publicznej, zwi4zanych z histori4 Bialegostokt oraz wytyczajEcvch nowy szlak
turystyczny , zwanyjako ,,Bialystok Widzimisie" wprowadzam nastqpuj4ce zmiany'.

W Zarzydzeniu nr

l)

506119 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08

w zat1cz-niku Nr I ust. 4 otrzymt$e brzmienie:
,,4. Prace konkursowe nalely zlotyd do 13 wrzeSnia 2019 r. do godz. 15.00
w siedzibie Referatu Promocji i Turystyki Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
przy ul. KoScielnej 1A.";
Regulaminie Konkursu stanowiEcym zal.qcznik Nr 2 pkt
brzmienie:

2) w

,,1. Prace konkursowe wraz

z

IX ust. 1 i 2

ottzymujq

kartq identyfikacyjn4 nale?y zloZy(,
13 wrzesnia 2019 r. do godz. 15.00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
nnii i Trrrvqfvki IT tzcAtt \rfieicLiaon w B iokrmcfnlrrr
w siedzibie Referctrr
przy ul. KoScielnei 1A.
2. Prace konkursowe wraz z kafiq identyfikacyjnE mohna teZ dostarczyt
za poSrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Prace dorqczone
po dniu 13 wrzesni a 2019 r., po godz.l5.00 nie bgd4 uczestniczy6 w Konkursie.";

3) w Regulaminie Konkursu stanowi4cym zal1cznik Nr 2 pkt X ust.

I

otrzymuje

brzmienie:
,,1. W sklad S4du Konkursowego wchodzE:
1) dr hab. Jaroslaw Perszko (Politechnika Bialostocka) - sgdzia;
Malgorzata Niedzielko (Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w SupraSlu)
sgdzia;
3) Stanislaw ostaszewski (Dep. Urbanistyki UM w Bialymstoku) - sgdzia;

2)

4)

Agnieszka Bruliriska-Skarzyriska (Dep. Kultury, Promocji

i

w Bialymstoku)

- sgdzia.
pelni4ce
funkcje Konsultant6w z glosem doradczym:
Osoby
1) Dariusz Stankiewicz (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w),
2) tr ukasz Leoniuk (pomyslodawca projektu do budzetu obywatelskiego).

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22019 r. poz.

p

1309

-

Sportu UM

Ze strony Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w pracach S4du bez prawa

4)

glosu,

uczestniczyd bgd4:
1) Marcin Trzeszczkowski - sekretarz,
2) Marlena Suchcicka-Chmielewska.";
w Regulaminie Konkursu stanowiEcym zalqcznik Nr 2 pkt XIV ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
,,2. Termin skladania prac konkursowych uplywa z dniem 13 wrzeSnia2}l9 t.".

Zarz1dzenie wchodzi

$2
w zycie z dniem podpisania.

MIASTA

P
TadausnT?uskolaski

