
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 101/9/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 września 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 2018 r.  poz.  994 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., nr 76/2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
nr 84/3/2018 z dnia 30 marca 2018 r. oraz nr 127/6/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn.
zm.) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36

Biuro Kadr realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) rekrutacji, w tym naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
    kierownicze  stanowiska  urzędnicze  oraz  wolne  stanowiska  kierowników
    jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych oraz
    instytucji kultury;

2) prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek
    organizacyjnych,  z  wyłączeniem  szkół  i  placówek  oświatowych,  w  tym
    wyznaczania  pracowników do służby przygotowawczej  oraz organizowania
    uroczystości ślubowania;

3) rozliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu, umów cywilnoprawnych, diet
    radnych  i  przewodniczących  zarządów  dzielnic,  stypendiów,  nagród
    Prezydenta  oraz  świadczeń  dla  członków  komisji  powołanych  przez
    Prezydenta;
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4) spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i  zdrowotnym, podatkiem
    dochodowym od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i osób niebędących
    pracownikami, a wykonujących zadania na rzecz Urzędu;

5) działalności  socjalnej  prowadzonej  na  rzecz  pracowników,  emerytów
    i rencistów Urzędu oraz ich rodzin;

6) podejmowania  działań  dotyczących  oświadczeń majątkowych  i  oświadczeń
    o działalności gospodarczej złożonych przez osoby zobowiązane przepisami
    prawa; 

7) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem orderów i  odznaczeń przez
    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla pracowników Urzędu i kierowników
    jednostek organizacyjnych.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

                  (-) Krzysztof Żuk

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