
Zarządzenie nr 59/12/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie  nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) oraz § 22 ust.  1 i  § 78 ust.  1  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  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin stanowiącym załącznik do 
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin,  zmienionym 
zarządzeniem nr 28/9/2015 z dnia 9 września 2015 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta 
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 16 w ust. 1 w pkt 4 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. d w brzmieniu:
„d) Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej (CA);”;

2) w § 62 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) działania na rzecz budowania dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy 
     pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  w  sferze  zadań 
     społecznych,  inicjatywami  społecznymi,  władzami  lokalnymi  i  innymi 
     podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.”;

3) po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu:
                                                     „§62a
Biuro  –  Lubelskie  Centrum  Aktywności  Obywatelskiej realizuje 
w szczególności zadania z zakresu:
1) współpracy  z  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  działającymi 
    w zakresie identyfikacji problemów i analizy potrzeb środowisk mieszkańców 
    Miasta Lublin w sferze spraw społecznych;
2) opracowywania  projektów służących poprawie  warunków życia i  integracji 
    społecznej mieszkańców Miasta Lublin, w tym szczególnie seniorów;
3) opiniowania  aktów prawnych,  w tym  projektów uchwał  Rady i  zarządzeń 
    Prezydenta dotyczących zakresu zadań Biura;
4) działania na rzecz budowania dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy 
    pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  w  sferze  zadań 
    społecznych,  inicjatywami  społecznymi,  władzami  lokalnymi  i  innymi 
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    podmiotami działającymi na rzecz seniorów;
5) koordynacji działań na rzecz aktywizacji społecznej seniorów.”;

4) w § 75 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) rozliczania inkasentów opłaty skarbowej;”.

§ 2

Schemat  graficzny wewnętrznej  struktury organizacyjnej  Urzędu  Miasta  Lublin, 
stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

w z. Prezydenta Miasta Lublin
(-) Artur Szymczyk

Zastępca Prezydenta
 

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