ZarzqdzenieNr 17
Preryden iasta Bialegostoku
grudnia 2017 r.
z dnia
zmieniaj

4c

w sp rawie nad ania regulamin u organizacyj nego
Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstoku

e zarz4dzenie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017 r. poz. 1875 zp62n. zm.t) zarz1dzam, co nastgpuje:

sl
W

zal4czniku

do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w

stanowi4cym zal4cznik do zarzqdzenia

Nr 543115 Prezydenta Miasta

Bialymstoku,

Bialegostoku

z

dnia

30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu
w Bialymstoku2, wprowadzam nastgpuj 4ce zmiany ;

l)

w $ 14 skreSla sig pkt 5;

2) w$ 19wust. l:
a) zdanie wstgpne otrzymuje brzmienie:
,,1. Do zadaf Departamentu Spraw Spolecznych nale?1 sprawy
spolecznej, wspierania rodziny

bezrobociu oraz aktywizacji

i

z

zakresu pomocy

systemu pieczy zastgpczej, przeciwdzialania

lokalnego rynku pracy, pomocy osobom

niepelnosprawnym, promocji i ochrony zdrowia

oraz polityki

prorodzinnej,

aw szczeg6lnoSci:",
b)

w pkt 4 lit. e Srednik na korlcu

zastgpuje sig przecinkiem

i

dodaje sig

lit. f

w brzmieniu:

,,f) podejmowanie dzialah maj4cych na celu ochrong zdrowia spoleczeristwa przed
nastgpstwami korzystania z solarium;";

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. 22017 r. po2.2232.
2 Zmienione zarz4dzeniami: Nr 102 l/l 5 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 432117 zdnia06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 zdnia29 kwietnia 2017 r., Nr lll8/17 z dnia l8 wrzeSnia
2017 r. oraz Nr l484ll7 z dnia 14 grudnia 2017 r.

3)

w $ 27a:

a)

zdanie wstgpne otrzymuje brzmienie:

,,Do

AkuwnoSci Spolecznej nalely wykonywanie zadah z zal<resu
mieszkafcami, wsp6lpracy z otganizacjami pozarz4dowymi olaz

zadah centrum

konsultacji

z

wspierania os6b niepelnosprawnych, a w szczeg6lnosci:",

b) w pkt 3 lit. c kropkg na korlcu zastgpuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 4 w brzmieniu:
,,4) wspieranie os6b niepelnosprawnych".

s2
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Zastqpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,
Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom j ednostek organizacyjnych Urzqdu.

s3
wchodziw hycie z dniem I stycznia 2018 r. zzasttzeLeniem ust. 2.
2.Zmiana, o kt6rej mowa w $ 1 pkt2lit. b niniejszego zaruqdzenia, wchodzi w 2ycie

l.

Zaru4dzenie

z dniem 16 lutego 2018 r.

}IIASTA

