
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 138/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2017 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 
zarządzeniami  Prezydenta  Miasta  Lublin:  nr  28/9/2015 z  dnia  9 września  2015 r., 
nr 59/12/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.,  nr  60/1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., 
nr 66/4/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr 97/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.  oraz 
nr 90/2/2017 z dnia 28 lutego 2017 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 pkt  1-2 otrzymują brzmienie:
 „1) Departament Prezydenta, w skład którego wchodzą:

  a) Wydział Oświaty i Wychowania (OW),
  b) Wydział Audytu i Kontroli (AK),
  c) Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego (BM),
  d) Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów (SOI),
  e) Biuro Kadr (KD),
   f) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (MRK),
  g) Biuro Obsługi Prawnej (BP),
  h) Biuro Rady Miasta (BRM),
   i) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),

        j) Pion Ochrony Informacji Niejawnych (POIN),
       k) Wieloosobowe Stanowisko Pracy Doradca Prezydenta (DPM),
        l) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznik Prasowy Prezydenta (RZP),
        ł) Wieloosobowe Stanowisko Pracy Asystent Prezydenta (APM),
      m) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
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n) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. strategii i monitoringu wykorzystania 
    miejskich obiektów sportowych (MOS),
o) Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
    (ABI);

   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),
        j) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),
       k) Biuro Zamówień Publicznych (ZP),
        l) Biuro Zarządzania Energią (ZE),
        ł) Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),

          m) Biuro Rewitalizacji (BR),
           n) Biuro ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów (DRW);”;

2) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:
„§ 40a

           Biuro Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych pełni  funkcję  Instytucji 
     Pośredniczącej  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
     Lubelskiego 2014-2020 i realizuje zadania w szczególności z zakresu:

  1) postanowień  wynikających  z  Porozumienia  Gmin  Lubelskiego  Obszaru 
      Funkcjonalnego  o  współpracy  w  zakresie  realizacji  Zintegrowanych 
      Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
  2) postanowień wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji 
      Pośredniczącej  zadań  związanych  z  realizacją  Regionalnego  Programu 
      Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  w  ramach 
      instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
  3) Strategii  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru 
      Funkcjonalnego;
  4) monitorowania stanu realizacji  założeń Strategii  Zintegrowanych Inwestycji 
      Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  w  odniesieniu  do 
      powierzonych zadań;
  5) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
  6) przygotowania Gminy Lublin do spełnienia i utrzymania kryteriów desygnacji  
      określonych przepisami prawa;
  7) współpracy  z  Instytucją  Zarządzającą  Regionalnym  Programem 
      Operacyjnym  Województwa  Lubelskiego  2014-2020  poprzez  udział 
      w zespołach zapewniających prawidłową realizację Regionalnego Programu 
      Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
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  8) organizowania współpracy jednostek realizujących Zintegrowane Inwestycje 
      Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
  9) pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z Programu 
      Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  2014-2020,  zapewniających  sprawne 
      zarządzanie i funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej;
10) współpracy  z  podmiotami  zewnętrznymi  m.in.  poprzez  udział  w  pracach 
      zespołów  i  opracowywanie  dokumentów  dotyczących  Zintegrowanych 
      Inwestycji Terytorialnych.”;

3) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49

Wydział Inwestycji i Remontów realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) koordynacji  i  nadzoru  nad  całością  procesu  inwestycyjnego  Miasta  Lublin 
    (z wyłączeniem inwestycji drogowych);
2) przygotowywania realizacji przez Miasto Lublin lub z udziałem Miasta Lublin 
    inwestycji  (z  wyłączeniem  inwestycji  drogowych)  i  remontów,  odbioru  po 
    zakończeniu ich realizacji, rozliczenia i przekazania na majątek Miasta Lublin;
3) prowadzenia  spraw  remontów,  przebudów  i  bieżących  napraw  budynków 
    będących  siedzibami  Urzędu,  budynków  jednostek  organizacyjnych 
    i jednostek  pomocniczych  Miasta  Lublin  oraz  innych  budynków 
    stanowiących  własność  Miasta  Lublin,  w  których  realizowane  są  zadania 
    własne i zlecone;
4) dokonywania okresowych przeglądów budynków,  o których mowa w pkt  3, 
    nadzoru  nad  przeglądami  tych  budynków oraz  ustalania  na  tej  podstawie 
    zakresów remontów i bieżących napraw;
5) pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego dla inwestycji i remontów;
6) opracowywania  projektów  wieloletnich  planów  inwestycyjnych  w  zakresie 
    inwestycji (z wyłączeniem inwestycji drogowych);
7) przygotowywania  projektu  wydatków  inwestycyjnych  i  remontowych  do 
    budżetu  Miasta  Lublin  oraz  prowadzenia  spraw  dotyczących  finansowania 
    i kontroli  wydatkowania  środków  z  budżetu  Miasta  Lublin  na  realizację 
    prowadzonych lub nadzorowanych inwestycji i remontów;
8) przygotowywania,  nadzoru  i  koordynacji  w  zakresie  sporządzania 
    dokumentacji do zleceń i przetargów na realizację inwestycji i remontów;
9) przygotowywania  projektów  w  celu  pozyskiwania  środków  europejskich 
    i innych  środków  bezzwrotnych  oraz  dotacji  i  pożyczek  na  realizację 
    inwestycji, termomodernizacji i remontów.”;

4) uchyla się § 52a.

§ 2

Schemat graficzny wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin, 
stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 
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§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin

     (-) Krzysztof Żuk

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