
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 97/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 r.  poz.  446 z późn.  zm.)  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  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  9  września  2015  r., 
zarządzeniem nr  59/12/2015 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  grudnia  2015 r., 
zarządzeniem nr 60/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz 
zarządzeniem  nr  66/4/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29  kwietnia  2016  r. 
(j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r.  z późn.  zm.)  
wprowadzam następujące zmiany:

    1) w § 15 w ust. 1 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 
         w brzmieniu:
         „ 37) odpowiadają za realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.”;

2) w § 16 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) Departament Inwestycji i Rozwoju, w skład którego wchodzą:
          a) Wydział Architektury i Budownictwa (AB),
          b) Wydział Funduszy Europejskich (FE),
          c) Wydział Geodezji (GD),
          d) Wydział Gospodarki Komunalnej (GK),
          e) Wydział Gospodarowania Mieniem (GM),
          f) Wydział Inwestycji i Remontów (IR),
          g) Wydział Ochrony Środowiska (OŚ),
          h) Wydział Planowania (PL),
          i) Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW),
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          j) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),
         k) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
          l) Biuro Zamówień Publicznych (ZP),
          ł) Biuro Zarządzania Energią (ZE),

            m) Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),
             n) Biuro Rewitalizacji (BR);”,  
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5) Departament  Kultury,  Sportu  i  Relacji  Zewnętrznych,  w  skład  którego 
         wchodzą:
         a) Wydział Kultury (KL),
         b) Wydział Sportu i Turystyki (ST),
         c) Kancelaria Prezydenta (KP),
         d) Wydział Projektów Nieinwestycyjnych (PN),
         e) Biuro Partycypacji Społecznej (PS),
          f) Wieloosobowe  Stanowisko  Pracy  ds.  Nadzoru  Transportu  Miejskiego 
             (NTM);”;

3) w § 50 uchyla się pkt 15;

4) w  § 51 uchyla się pkt 6;

5) w §  52 pkt 4a otrzymuje brzmienie:
„ 4a) koordynowania działań związanych z kulturą przestrzeni;”;

6) § 53a2  otrzymuje  brzmienie:
„§ 53a2

Biuro Rewitalizacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia  działań  związanych  z  opracowywaniem  analiz  i  diagnoz 
    służących  wypracowaniu  rekomendacji,  modeli,  mierników i  wytycznych  do 
    przygotowania programów rewitalizacji;
2) przygotowywania  opracowań  i  analiz  służących  wyznaczeniu  obszaru 
    zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
3) przygotowywania,  aktualizacji,  zarządzania  oraz  monitoringu  wdrażania 
    programów rewitalizacji, w tym lokalnego programu rewitalizacji;
4) przygotowywania  i  koordynacji  procesu  rewitalizacji,  w  tym  współpracy 
    z interesariuszami rewitalizacji;
5) przygotowywania  oceny  aktualności  i  stopnia  realizacji  programów 
    rewitalizacji;
6) prowadzenia  i  koordynacji  spraw  związanych  ze  społeczno-gospodarczym 
    aspektem rewitalizacji;
7) prowadzenia  i  koordynacji  partycypacji  społecznej  dotyczącej  procesu 
    rewitalizacji;
8) planowania  i  realizacji  programów edukacyjnych i  kampanii  informacyjnych 
    wspierających cele rewitalizacji oraz monitorowania ich wdrażania;
9) współpracy z  jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową 
    w zakresie  przygotowania,  koordynowania  i  tworzenia  warunków  do 
    prowadzenia rewitalizacji;
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 10) udziału  w  tworzeniu  programów  ochrony  środowiska  w  zakresie  dolin 
         rzecznych i wąwozów;
   11) prowadzenia działań związanych z rewitalizacją dolin rzecznych i wąwozów.”;

7) w § 65a uchyla się pkt 11 oraz pkt 21 i 22;

8) § 66a otrzymuje brzmienie:
„§ 66a

Biuro Partycypacji Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) kreowania polityki partnerstwa społecznego;
2) prowadzenia  spraw  i  zadań  dotyczących  partycypacji  społecznej 
    mieszkańców Lublina;
3) organizacji,  wspierania  i  określania zasad procesu konsultacji  dla  komórek 
    organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;
4) zarządzania i organizacji procesu budżetu obywatelskiego;
5) zarządzania  projektami  wybranymi  do  realizacji  w  procesie  budżetu 
    obywatelskiego  i  realizowanymi  przez  komórki  organizacyjne  i  jednostki 
    organizacyjne;
6) zarządzania  i  organizacji  procesu  naboru  wniosków  i  realizacji  zadań 
    publicznych w trybie inicjatywy lokalnej; 
7) koordynacji współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi;
8) współdziałania z komórkami  organizacyjnymi  i  jednostkami organizacyjnymi 
    w zakresie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  w  szczególności 
    w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;
9) inicjowania  i  współorganizowania  szkoleń  dotyczących  w  szczególności 
    budowania  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  podnoszenia  jakości  pracy 
    organizacji  pozarządowych  w  sferze  zadań  publicznych,  pozyskiwania 
    środków pozabudżetowych;

  10) założeń polityki rowerowej i pieszej Miasta Lublin;
 11) inicjowania  i  monitorowania  działań  mających   na  celu  rozwój  komunikacji 
        rowerowej  i  pieszej,  w  tym  działań  na  rzecz  likwidacji  prawnych 
        i architektonicznych barier w rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej;
  12) opracowywania  projektów  i  propozycji  rozwiązań  usprawniających 
        organizację oraz bezpieczeństwo ruchu rowerowego i pieszego;
  13) opiniowania  projektów  budowy,  przebudowy  i  remontów  dróg 
        z uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu.”;

9) po § 66a dodaje się § 66b w brzmieniu:

„§ 66b
      Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Nadzoru  Transportu  Miejskiego 
realizuje  w  szczególności  zadania  z  zakresu  koordynacji  i  nadzoru  oraz 
organizacji i funkcjonowania miejskiego transportu publicznego, w tym nadzoru 
w  zakresie  powierzonym  przez  Prezydenta  nad  Zarządem  Transportu 
Miejskiego.”;
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10) w § 68 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:
„ 6a) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 6b) edukacji  prawnej  mającej  na  celu  zwiększenie  świadomości  prawnej 
         społeczeństwa;”;

11) w § 69a pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 „4) nieodpłatnego  poświadczania,  na  wniosek  osób  zainteresowanych  lub 
organu  rentowego,  własnoręczności  lub  autentyczności  podpisów  na 
oświadczeniach  i  formularzach  rentowych  wymaganych  do  uzyskania  lub 
pobierania rent lub innych świadczeń z instytucji zagranicznych;”.

§ 2
Schemat  graficzny struktury  organizacyjnej  Urzędu  Miasta  Lublin,  stanowiący 

załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, otrzymuje brzmienie 
określone  w załączniku do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

       (-) Artur Szymczyk
                                                            Zastępca Prezydenta

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