
Zarządzenie nr  5/10/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 1 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 13/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 sierpnia
2012  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu
Organizacji i Administracji

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  z  późn.  zm.)  oraz  §  17  ust.  2  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr
100/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  z  późn.  zm. zarządzam,  co 
następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Departamentu  Organizacji  i  Administracji 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 13/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2
sierpnia  2012  r. w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu
Organizacji i Administracji zmienionym zarządzeniami: nr 34/4/2013 z dnia 19 kwietnia 
2013 r. oraz 54/4/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b)  stanowisko  pracy  ds.  obsługi  kierowców,  konserwatorów  i  operatorów 
urządzeń powielających (OR-TK-V),”;

2) w § 7 skreśla się pkt 2;

3) w § 24:
a) w ust. 2:

-  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) nadzoru nad techniczną obsługą imprez oraz sesji Rady;”,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) nadzoru nad wieloosobowym stanowiskiem pracy operator urządzeń 
powielających;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Stanowisko pracy ds.  obsługi  kierowców,  konserwatorów i  operatorów 
urządzeń powielających realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) organizacji pracy kierowców samochodów służbowych;
2)  koordynacji  zadań dotyczących nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
korzystania ze środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego;
3)  prowadzenia  ewidencji  czasu  pracy  kierowców,  konserwatorów 
i operatorów urządzeń powielających;
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4)  przygotowywania  i  realizacji  umów  dotyczących  zakupów  towarów 
i usług  związanych  z  organizacją  transportu  wewnętrznego 
i zewnętrznego;
5)   przygotowywania  i  realizacji  zakupów towarów i  usług  związanych 
z konserwacją budynków i lokali Urzędu;
6) przygotowywania wniosków o zakup towarów i usług w zakresie usług 
poligraficznych i introligatorskich na potrzeby Urzędu;
7) przygotowywania i dokumentowania wycen i szacunków dla wydatków 
realizowanych przez referat oraz opisywania dowodów księgowych.”,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) technicznej obsługi imprez oraz sesji Rady.”;

4) skreśla się § 58. 

§ 2

Schemat  graficzny  wewnętrznej  struktury  organizacyjnej  Departamentu 
Organizacji  i  Administracji,  stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Departamentu 
Organizacji i Administracji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3

Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  dyrektorom  komórek 
organizacyjnych i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w Departamencie 
Organizacji i Administracji.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta 
Lublin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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