
Zarz4dzenieNr 18
Prezyden iasta Bialegostoku

z dnia grudnia 2018 r.

zmieniaj4ce zarzqdzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi
Miejskiemu w Bialymstoku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22018 r. poz.994 zp62n. zm.t) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1

W regulaminie organizacyjnym Urzgdu Miejskiego w Bialegostoku, stanowi4cym zalqcznik
do zarz4dzenia Nr 543115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstoku2,
wprowadzam nastgpuj4ce zmiany:

l) w $ 2l skreSla sig pkt 9;

2) w za\qczniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku:

a) skreSla sig $ 9,

b) w $ 20 w pkt 8 kropkg na koricu zastgpuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 9

w brzmieniu:

,,9) opracowywanie raportu o stanie Miasta.",

c) $ 36 otrzymuje brzmienie:

,,$ 36

Do zadah Biura do spraw Smart City nalezy w szczeg6lnoSci:

l) przygotowanie dokument6w o charakterze strategicznym i operacyjnym dotycz4cych
obszaru informatyzacj i Miasta Bialystok;

2) opracowanie i koordynacja wdraZania koncepcji smart-city dla Miasta Bialystok;
3) implementacja rozwiqzan informatycznych i metodyk zarzqdczych w MieScie

na podstawie analizy trend6w w Polsce i na Swiecie;
4) analiza i koordynacja wdroZeri nowych lub modernizacja aktualnych uslug

komunalnych o charakterze innowacyjnym, zwlaszcza w sferze informatycznej,
poprawiaj4cych jakoSe Zycia i pracy mieszkaric6w miasta Bialegostoku;

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. Dz. lJ.22018 r. poz. 1000, 1349
i t432.
2 Zmienione zarzyd,zeniami: Nr l02ll15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dfia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 432117 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 229 kwietnia20lT r., Nr I I l8/17 z dnia 18 wrzesnia 2017 r.,
Nr 1484/17 zdnia14 grudnia2017 r.,Nr 1565/17 zdnia29 grudnia20lT r.,Nr666/18 zdnia0l czerwca2Ol8r.,
Nr l07l/18 zdriall wrzeSnia2018 r. orazNr 1359/18 zdnia0T grudnia20l8 r.



5) opracowywanie i wdraZanie standard6w wsp6lpracy z Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku;

6) wykonywanie czynnoSci w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Centrum Uslug
Informatyc zny ch w B ialymstoku;

7) koordynowanie przygotowania i realizacj i proj ekt6w informatyc zny ch." .

s2

Wykonanie zarz4dzenia powierza siQ Zastgpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,
Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organi zacyjnych Urzgdu.

s3

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem 02 stycznia20l9 r.


