
Zarządzenie nr 91/3/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 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 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  Prezydenta  Miasta  Lublin:  nr 
34/4/2013  z dnia  19  kwietnia  2013  r.,  nr  54/4/2013  z dnia  25  kwietnia  2013  r.  nr  
5/10/2013 z dnia 1 października 2013 r., nr 60/12/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., nr  
60/8/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.  oraz nr 43/1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. 
wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 6:
a) w ust. 2 skreśla się pkt 6,
b) w ust. 3 skreśla się pkt 3; 

2) w § 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik referatu realizuje zadania określone w § 10 ust. 2 Regulaminu 
oraz  w szczególności  zadania  z zakresu obsługi  przeglądów zarządzania 
Sekretarza  z  dyrektorami  komórek  organizacyjnych  i  pracownikami 
stanowisk pracy w departamentach.”,

b) w ust. 3 skreśla się pkt 8 i pkt 15;

3) w § 44:
a) skreśla się pkt 4,
b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) nadzoru nad udzielaniem zgody na używanie herbu i nazwy Miasta Lublin 
      w znaku towarowym;
 9) nadzoru  nad  sprawami  związanymi  z  uruchomieniem ośrodków gier  na 
      terenie Miasta Lublin.”;
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4) skreśla się § 50;

5) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51

Stanowisko  pracy  ds.  nadzoru  nad  stowarzyszeniami  i  fundacjami 
realizuje w szczególności zadania z zakresu:

            1) prowadzenia  działań  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  nad 
                stowarzyszeniami i fundacjami;
            2) uczestniczenia  w  postępowaniach  sądowych  dotyczących  stowarzyszeń 
                i fundacji;
            3) rejestracji  terenowych  jednostek  organizacyjnych  stowarzyszeń 
                i stowarzyszeń zwykłych oraz ich ewidencjonowanie;
            4) współpracy z referatem ds. punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
            5) wprowadzania danych do Biuletynu Informacji Publicznej, dotyczących spraw 
                z zakresu działania Wydziału;
            6) obsługi spraw związanych z udzielaniem zgody na używanie nazwy i herbu 
                Miasta  Lublin  w  znakach  towarowych  oraz  dotyczących  opiniowania 
                lokalizacji ośrodków gier;
            7) prowadzenia spraw związanych z czasem pracy aptek ogólnodostępnych na 
                terenie Miasta Lublin;
            8) prowadzenia spraw finansowo-budżetowych Wydziału;
            9) prowadzenia  spraw  wynikających  ustawy  o  zasadach  prowadzenia  na 
                terytorium  Polskiej  Rzeczpospolitej  Ludowej  działalności  gospodarczej 
                w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
          10) przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego.”;

6) w § 52:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  nadzoru  nad  wykonywaniem  zadań  przez  referaty,  o  których  mowa 
       w § 53-54;”,

b) skreśla się pkt 4 i 5;

7) skreśla się § 55.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta 
Lublin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk
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Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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