
Zarządzenie nr  82/9/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 września 2015 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  i  §  22  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  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 (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 
2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 3 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.  c 
w brzmieniu:
„c) wieloosobowe stanowisko pracy ds.  kontroli  punktów sprzedaży napojów 
     alkoholowych (SA-AL-II);”;

2) w § 53:
a) w ust. 3:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących wydanych 
     zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;”,

- uchyla się pkt 7,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

       „4. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  kontroli  punktów  sprzedaży 
            napojów alkoholowych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) przygotowywania  planów  kontroli  przedsiębiorców  prowadzących 
    punkty sprzedaży napojów alkoholowych;
2) opracowywania  mapy  punktów sprzedaży  napojów alkoholowych  na 
    terenie miasta Lublin;
3) wykonywania kontroli przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży 
    napojów  alkoholowych  w  zakresie  przestrzegania  ustawy 
    o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  oraz 
    realizacji uchwał Rady Miasta Lublin; 
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4) przygotowywania analiz i informacji wynikających z przeprowadzonych 
    kontroli;
5)  rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania punktów 
    sprzedaży napojów alkoholowych; 
6) współpracy  z  instytucjami,  organami  i  innymi  podmiotami, 
    a w szczególności z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
    Strażą  Miejską  Miasta  Lublin  i  Policją  w  zakresie  realizacji  ustawy 
    o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  w tym 
    w zakresie  przeprowadzania  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów 
    alkoholowych oraz przygotowywania upoważnień do przeprowadzania 
    kontroli.”.

§ 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 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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