
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 84/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 20 października 2017 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  zmienionego 
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin: nr 70/10/2017 z dnia 31 października 2017 r. 
nr 78/12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz nr 76/2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. 
zm.) wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. a,
b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Departament Oświaty i Wychowania, w skład którego wchodzi Wydział 
       Oświaty i Wychowania (OW);”;

2) w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Departamentami:

 a) Departamentem Prezydenta – Prezydent,
 b) Departamentem Inwestycji i Rozwoju – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji 
     i Rozwoju,
 c) Departamentem  Spraw  Społecznych  –  Zastępca  Prezydenta 
     ds. Społecznych,
 d) Departamentem  Kultury,  Sportu  i  Partycypacji  –  Zastępca  Prezydenta
     ds. Kultury, Sportu i Partycypacji,
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 e) Departamentem  Oświaty  i  Wychowania  –  Zastępca  Prezydenta 
     ds. Oświaty i Wychowania,
 f) Departamentem Organizacji i Administracji – Sekretarz,
g) Departamentem Finansów – Skarbnik;”;

3) uchyla się § 32;
4) po § 66b dodaje się § 66c w brzmieniu:

„§ 66c
    1. Wydział Oświaty i Wychowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

    1) prowadzenia  spraw dotyczących  ustalania  sieci  publicznych  przedszkoli, 
        szkół,  granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów, 
        określania  terenu  działania  publicznych  poradni 
        psychologiczno-pedagogicznych  oraz  spraw  związanych  z  zakładaniem, 
        reorganizacją  i  likwidacją  przedszkoli,  szkół  podstawowych,  gimnazjów, 
        szkół  ponadgimnazjalnych,  szkół  artystycznych  oraz  innych  placówek 
        publicznych;
    2) prowadzenia spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół 
        podstawowych,  gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych  i  szkół 
        artystycznych,  a także  poradni  psychologiczno-pedagogicznych, 
        specjalnych  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  burs  i  internatów  oraz 
        młodzieżowych domów kultury w zakresie zapewnienia im utrzymania oraz 
        kadrowych  i  organizacyjnych  warunków  do  pełnej  realizacji  programów 
        nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
    3) inicjowania i koordynowania prac związanych z przygotowaniem rozwiązań 
        dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej Miasta Lublin;

        4) zatwierdzenia  na  dany  rok  szkolny  arkuszy  organizacyjnych  podległych 
            Miastu Lublin przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

   5) prowadzenia spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez 
       dzieci  i  młodzież do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 
       18 roku życia oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
    6) umieszczania  nieletnich  w  ośrodkach  wychowawczych  oraz  kierowania 
        uczniów do kształcenia specjalnego;
    7) nadzoru  nad  działalnością  szkół  i  placówek  w  zakresie  spraw 
        organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych, 
        z zastrzeżeniem pkt 8;

      8) nadzoru nad działalnością w zakresie spraw organizacyjnych,  kadrowych
            i  administracyjno-gospodarczych  w  stosunku  do  jednostek  oświatowych, 
            których  obsługę  finansową  prowadzi  Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-
            -Administracyjne Oświaty;

   9) wydawania  zezwoleń  na  założenie  szkoły  lub  placówki  publicznej 
       prowadzonej  przez  osobę  prawną  inną  niż  jednostka  samorządu 
       terytorialnego  lub  osobę  fizyczną  oraz  prowadzenia  ewidencji  szkół 
       i placówek niepublicznych i udzielania oraz rozliczania dotacji dla tych szkół 
       i placówek.
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2. Wydział  Oświaty i Wychowania, w zakresie powierzonym przez Prezydenta 
    sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Miastu 
    Lublin  jednostki  organizacyjne  realizujące  zadania  w  dziedzinie  oświaty 
    i wychowania w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, niezastrzeżonym 
    przepisami prawa dla innych podmiotów.”.

§ 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 kwietnia 2018 r.

                                                                         Prezydent Miasta Lublin

    (-) Krzysztof Żuk

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