
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 90/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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 
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., 
zarządzeniem  nr  66/4/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29  kwietnia  2016  r. 
oraz zarządzeniem nr 97/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 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 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),
        j) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),
       k) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
        l) Biuro Zamówień Publicznych (ZP),
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      ł) Biuro Zarządzania Energią (ZE),
        m) Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),
         n) Biuro Rewitalizacji (BR),
         o) Biuro ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów (DRW);”;

2) w § 32 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) prowadzenia  obsługi  finansowo-księgowej  przedszkoli  i  poradni 
     prowadzonych przez Miasto Lublin.”;

3) § 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 programu rewitalizacji;
2) przygotowywania  opracowań  i  analiz  służących  wyznaczeniu  obszaru 
    zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
3) przygotowywania,  aktualizacji,  zarządzania  oraz  monitoringu  wdrażania 
    programu rewitalizacji;
4) przygotowywania  i  koordynacji  procesu  rewitalizacji,  w  tym  współpracy 
    z interesariuszami rewitalizacji;
5) przygotowywania  oceny  aktualności  i  stopnia  realizacji  programu 
    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.”;

4) po §  53a2  dodaje się § 53a3  w brzmieniu:

„§  53a3

         Biuro  ds.  Zagospodarowania  Dolin  Rzecznych  i  Wąwozów realizuje
         w szczególności zadania z zakresu:
         1) zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami;
         2) wykorzystania  i  zagospodarowania  wąwozów  i  suchych  dolin  pod  kątem 
             przyrodniczym  oraz  ochrony  Miasta  Lublin  przed  ujemnymi  skutkami 
             związanymi ze zmianami klimatu;
         3) zorganizowania  Lubelskiego  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  i  Turystyki 
             Przyrodniczej we współpracy z wyższymi uczelniami Miasta Lublin;
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           4) opracowywania  propozycji  do  projektów  miejscowych  planów 
               zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
               zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie  dotyczącym 
               zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami oraz wąwozów 
               i suchych dolin;
           5) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
           6) organizowania  współpracy  komórek  organizacyjnych,  stanowisk  pracy
               w  departamentach,  jednostek  organizacyjnych  oraz  podmiotów 
               zewnętrznych realizujących projekty związane z zadaniami Biura;
           7) poszukiwania  dostępnych  źródeł  dofinansowania  na  realizację projektów 
               z zakresu zadań Biura, finansowanych ze środków zewnętrznych.”;

 5) w § 67 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 
     w brzmieniu:

„12) prowadzenia  obsługi  informatycznej  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
       Lublin w zakresie określonym w  uchwale nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta 
       Lublin z dnia 17 listopada 2016 r.”.

§ 2

Schemat graficzny wewnętrznej 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 marca 2017 r.

Prezydent Miasta Lublin

                                                                        (-) Krzysztof Żuk

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