
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 88/7/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  53/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 grudnia  2018  r.  w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Departamentu Spraw Społecznych

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 85 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr 32/12/2018  Prezydenta
Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2019 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Departamentu  Spraw  Społecznych,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu
Spraw  Społecznych,  zmienionym  zarządzeniem  nr  65/12/2019  Prezydenta  Miasta
Lublin z dnia 27 grudnia 2019 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 października 2019 r. z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zastępca Dyrektora Wydziału (IPS-ZI), nadzorujący bezpośrednio:

1) referat ds. inicjatyw senioralnych (IPS-IS), w skład którego wchodzą:

    a) kierownik referatu (IPS-IS),

    b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. aktywizacji seniorów (IPS-IS-I),

    c) wieloosobowe stanowisko pracy ds.  programów i  projektów na rzecz  
seniorów (IPS-IS-II),

d) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  doradztwa  psychologicznego  
seniorów (IPS-IS-III);

2) referat ds. projektów i programów społecznych (IPS-PP), w skład którego
wchodzą:

 a) kierownik referatu (IPS-PP),

 b) wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  realizacji  projektów
i programów społecznych (IPS-PP-I).”;

2) użyte w § 7 w ust. 1, w § 10 w pkt 1, w § 17 w pkt 1, w § 27 w pkt 1 oraz w § 34
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.)”  zastępuje  się  wyrazami
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„(j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z  dnia 31 października 2019 r.
z późn. zm.)”;

3) w § 8:

a) uchyla się ust. 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     „5. W przypadku  niezatrudnienia  Dyrektora  Departamentu  Spraw
        Społecznych nadzór, o którym mowa w ust. 1-2, sprawuje bezpośrednio 
        Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.”;

4) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bezpośredniego  nadzoru  nad  realizacją  zadań  wykonywanych  przez
referaty, o których mowa w § 23-23a;”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

„4) koordynowania  działań  w  zakresie  obsługi  administracyjno-kancelaryjnej
Forum Kobiet Lublina;

 5) inicjowania i koordynowania działań na rzecz środowisk kobiecych.”;

5) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a

       1. Referat ds. projektów i programów społecznych realizuje w szczególności 
zadania z zakresu:

      1) monitorowania  ustawodawstwa  w  zakresie  warunków  i  kryteriów
    pozyskiwania  środków finansowych  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł
    finansowania dotyczących zadań z obszaru społecznego;

      2) inicjowania  i  identyfikacji  projektów  możliwych  do  dofinansowania
    z zewnętrznych źródeł finansowania;

      3) gromadzenia  materiałów  dotyczących  konkursów  i  programów  z  obszaru
    społecznego;

      4) realizacji projektów społecznych wskazanych przez Prezydenta;

      5) współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach przygotowania i realizacji
    projektów  społecznych  współfinansowanych  z  zewnętrznych  źródeł
    finansowania;

      6) pracy  w  zespołach  powołanych  przez  Prezydenta  do  przygotowania,
    realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz
    do opracowania dokumentów strategicznych miasta Lublin;

      7) promocji projektów i programów społecznych;

      8) inicjowania,  opracowywania  lub  współudziału  w  tworzeniu  programów
    społecznych.

   2. Kierownik referatu realizuje zadania określone w § 9 ust. 2 Regulaminu oraz 
zadania z zakresu:

      1) koordynowania  działań  referatu  dotyczących  inicjowania  i  realizacji
    programów społecznych;

      2) sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań projektowych;
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      3) sprawowania  nadzoru  nad  harmonogramem  działań  i  budżetem
    realizowanych projektów i programów.

   3. Wieloosobowe  stanowisko  pracy  ds.  realizacji  projektów  i  programów
społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

       1) monitorowania  ustawodawstwa  w  zakresie  warunków  i  kryteriów
    pozyskiwania  środków finansowych  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł
    finansowania dotyczących zadań z obszaru społecznego;

      2) inicjowania  i  identyfikacji  projektów  możliwych  do  dofinansowania
    z zewnętrznych źródeł finansowania;

      3) gromadzenia  materiałów  dotyczących  konkursów  i  programów  z  obszaru
    społecznego;

      4) realizacji projektów społecznych wskazanych przez Prezydenta;

      5) współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach przygotowania i realizacji
    projektów  społecznych  współfinansowanych  z  zewnętrznych  źródeł
    finansowania;

      6) pracy  w  zespołach  powołanych  przez  Prezydenta  do  przygotowania,
    realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz
    do opracowania dokumentów strategicznych miasta Lublin;

      7) promocji projektów i programów społecznych;

      8) inicjowania,  opracowywania  lub  współudziału  w  tworzeniu  programów
    społecznych.

       9) współpracy  z  Wydziałem  Funduszy  Europejskich  przy  opracowywaniu
     wniosków do projektu  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  oraz jego zmian
     do zadań ujętych w projektach;

     10) szacowania  wartości  zamówienia  i  opisania  przedmiotu  zamówienia  dla
     postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadania  ujęte
     w projektach;

     11) współpracy  z  wykonawcami  i  realizatorami  poszczególnych  zadań
    projektowych;

 12) opisywania i weryfikacji pod względem merytorycznym faktur, rachunków.”;

6) w § 26:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 13-14,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4-5,

c) w ust. 4 uchyla się pkt 10-11;

7) w § 33:

d) w ust. 1 uchyla się pkt 5,

e) w ust. 5 uchyla się pkt 3.
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§ 2

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Departamentu Spraw Społecznych,
stanowiący  załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Departamentu  Spraw
Społecznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Prezydent Miasta Lublin

   (-) dr Krzysztof Żuk

      Rozdzielnik:

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

Strona 4 z 4 Nr dokumentu: 96169/07/2020 

http://www.bip.lublin.eu/

	1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zastępca Dyrektora Wydziału (IPS-ZI), nadzorujący bezpośrednio:
	1) referat ds. inicjatyw senioralnych (IPS-IS), w skład którego wchodzą:
	    a) kierownik referatu (IPS-IS),
	    b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. aktywizacji seniorów (IPS-IS-I),
	    c) wieloosobowe stanowisko pracy ds. programów i projektów na rzecz seniorów (IPS-IS-II),
	d) wieloosobowe stanowisko pracy ds. doradztwa psychologicznego seniorów (IPS-IS-III);
	2) referat ds. projektów i programów społecznych (IPS-PP), w skład którego wchodzą:
	 a) kierownik referatu (IPS-PP),
	 b) wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji projektów     i programów społecznych (IPS-PP-I).”;
	2) użyte w § 7 w ust. 1, w § 10 w pkt 1, w § 17 w pkt 1, w § 27 w pkt 1 oraz w § 34 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r.)” zastępuje się wyrazami „(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r. z późn. zm.)”;
	3) w § 8:
	a) uchyla się ust. 4,
	b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	      1) monitorowania ustawodawstwa w zakresie warunków i kryteriów     pozyskiwania środków finansowych pochodzących z zewnętrznych źródeł     finansowania dotyczących zadań z obszaru społecznego;
	      2) inicjowania i identyfikacji projektów możliwych do dofinansowania     z zewnętrznych źródeł finansowania;
	      3) gromadzenia materiałów dotyczących konkursów i programów z obszaru     społecznego;
	      4) realizacji projektów społecznych wskazanych przez Prezydenta;
	      5) współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach przygotowania i realizacji     projektów społecznych współfinansowanych z zewnętrznych źródeł     finansowania;
	      6) pracy w zespołach powołanych przez Prezydenta do przygotowania,     realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz          do opracowania dokumentów strategicznych miasta Lublin;
	      7) promocji projektów i programów społecznych;
	      8) inicjowania, opracowywania lub współudziału w tworzeniu programów     społecznych.
	   2. Kierownik referatu realizuje zadania określone w § 9 ust. 2 Regulaminu oraz zadania z zakresu:
	      2) sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań projektowych;
	      3) sprawowania nadzoru nad harmonogramem działań i budżetem     realizowanych projektów i programów.
	   3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji projektów i programów społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:
	      2) inicjowania i identyfikacji projektów możliwych do dofinansowania     z zewnętrznych źródeł finansowania;
	      3) gromadzenia materiałów dotyczących konkursów i programów z obszaru     społecznego;
	      4) realizacji projektów społecznych wskazanych przez Prezydenta;
	      5) współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach przygotowania i realizacji     projektów społecznych współfinansowanych z zewnętrznych źródeł     finansowania;
	      6) pracy w zespołach powołanych przez Prezydenta do przygotowania,     realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania oraz          do opracowania dokumentów strategicznych miasta Lublin;
	      7) promocji projektów i programów społecznych;
	      8) inicjowania, opracowywania lub współudziału w tworzeniu programów     społecznych.
	       9) współpracy z Wydziałem Funduszy Europejskich przy opracowywaniu      wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jego zmian      do zadań ujętych w projektach;
	     10) szacowania wartości zamówienia i opisania przedmiotu zamówienia dla      postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania ujęte      w projektach;
	     11) współpracy z wykonawcami i realizatorami poszczególnych zadań     projektowych;
	 12) opisywania i weryfikacji pod względem merytorycznym faktur, rachunków.”;
	6) w § 26:
	a) w ust. 1 uchyla się pkt 13-14,
	b) w ust. 2 uchyla się pkt 4-5,
	c) w ust. 4 uchyla się pkt 10-11;
	7) w § 33:
	d) w ust. 1 uchyla się pkt 5,
	e) w ust. 5 uchyla się pkt 3.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

