
zARzADzENrE NR .. 8[tl../20
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

, aoia .(5 wrzeSnia 2020 r.

zmieniaiqce 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 grninnym @2. U.

z 2020 r. poz. 713 z pbin. zm.t) zarzadzan, co nastgpuje:

sl
W zal4czniku do regulaminu organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku,

stanowi4cym zzl4czttik do zzrz1dzenia Nr 543i15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu

w Biallmstoku2, wprowadzam nastgpujqce zmiany:

1) w $ I skreSla sig pkt 5;

2) w $ 13 kropkg zastgpuje siq Srednikiem i dodaje sig pkt 7 w brzrnieniu:

,,7) realizacja zada w zakresie planowania zaopatrzenia w energig cieplnq

elektryczn4 i gaz.";

3) w g 21 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) prowadzenie spraw z*i4zarych ze wznoszeniem pomnik6w oraz realizacj4

innych upamigtnieri, w tym tablic pami4tkowych;".

Wykonanie zzrzqdzenia

Skarbnikowi Miasta oraz

w Biatymstoku.

s2
powierzam Zastgpcom

dyrektorom jednostek
Prezydenta, Sekretarzowi Miast4

organizacyjnych Urzgdu Miejskiego

s3
Zarzedrcnle wchodzi w Zycie z dniem podpisania z moc4 obowiqzujqc4 od 01 paZdziemika

2020r.

PREZTDENT M TA

dr hab. skr

I Zmiana tektu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszora w Dz.lJ. z 2020 r. l3 ?8
2 Zmienione zarz4dzeriarni: Nr l02ll15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 wrze6nia 2016 r.,
Nr 43211'l z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z dnia29 kwietnia 2017 r., Nr tll8/lTzdnia [8 wrzeSnia

2017 r., Nr 1484/17 z dnia 14 gnrdnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 gmdnia 2017 r., Nr 666118 z dnia
0l czerwca 2018 r., Nr l07l/18 z dnia 07 wrze5nia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr 1420/18

z dnia 3l gnrdnia 2018 r., Nr280/19 z dnia l7 kwietnia 2019 r, Nr 915/19 z dnia 14 padlziemika 2019 r. oraz

Nr 40/20 z dnia 16 stycznia2ozo r.

./


