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Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia ..0[. grudnia 2018 r.

zmietiaiqce zarzadzenie w

'fr?I#"T1"#;rTf,*:il'i""

organizacvinego urzsdowi

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z
2018 r.poz.994 zp62n. zm.t) zarz4dzam, co nastgpuje:

sl
W regulaminie organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Bialegostoku, stanowi4cym zal4cznik
do zarzqdzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstoku2,
wprowadzam nastgpuj qce zmiany:

f) w $ 22 w ust. I w pkt 11 kopkg na koricu zastEpuje

sig Srednikiem

i

dodaje sig pkt t2

w brzmieniu:
,,12) Biuro do spraw Smart City (BSC).";

2\ w zalecmil<u do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku po $ 35
dodaje sig $ 36 w brzmieniu:
,,s 36

Do zadan Biura do spraw Smart City naleZy w szczeg6lnoSci:

przygotowywanie dokument6w o charakterze strategicznym i operacyjnym dotycz4cych
obszaru informatyzacj i Miasta Bialystok;
2) opracowrvanie i koordynacja wdrtr:iania koncepcji smart-city dla Miasta Bialystok;
Mie6cie
metodyk zxz4dczych
rozvri1zah informatycznych
3) implementacj
na podstawie analizy trend6w w Polsce i na Swiecie;
koordynacja wdrozeri nowych lub modemizacja aktualnych uslug
+1 aniliza
komunalnych o charakterze innowacyjnym, zwlaszcza w sferze informatycznej.
poprawiaj4cych jakoSd zycia i pracy mieszkaric6w miasta Bialegostoku;
S1 opracowanie i wdroZenie standard6w wspolpracy z Centrum Uslug Informatycznych
Bialymstoku;
6) koordynowanie przygotowania i realizacji projekt6w informatycznych.".
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t Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustau.y zostaly ogloszone w
1349 ipoz.1432.

, zmie;ione zzrz+dzsnlami: Nr l02ll15 z

Dz.ll.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.

dfia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 wrze$nia 2016 r.,
Nr 432/17 z dnia d6 kwietnia 201? r., Nr 52Ell7 z 29 kwiemia 2017 r., Nr I I l8/17 z dnia l8 wrze5nia 2017 r.,
Nr l4E4/ t7 z dnia l4 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia29 grudnia 201? r., Nr 666/18 z dnia 0l czerwca 2018 r.
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Nr l07l/l

E

z dnia 07 wrzeSnia 2018 r.

s2
Wykonanie zaru4dzerua powierza

sig

Zastgpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,

Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzgdu.

$3
Zaru4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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