
  

UCHWAŁA NR VII/109/19 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994
1)

), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Białegostoku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej 

Białegostoku z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa 

Podlaskiego z 2017 r. poz. 1720
2)

), wprowadza się następującą zmianę: 

- w załączniku Nr 3 do Statutu - Regulaminie Rady Miasta Białystok, § 46 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa rozpatruje sprawy: 

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 

b) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym organizacji współdziałania 

z samorządami mieszkańców, 

c) oceny realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Miasta, 

d) przekazywania Radom Osiedli składników mienia do korzystania, 

e) opiniowania zmian Statutu Miasta, 

f) herbu, flagi i hymnu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 

g) ochrony konsumentów, 

h) realizacji zadań dot. funkcjonowania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej, 

i) opiniowania projektów przepisów porządkowych, 

j) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

l) współpracy z organizacjami pozarządowymi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. 

poz. 3970 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1400
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