
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 81/2/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  32/12/2018 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
21 grudnia  2018  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 22 ust. 1 i § 84 ust. 1 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 10 listopada 2020 r. z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lublin,  stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, zmienionym
zarządzeniem nr  90/12/2020  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  30  grudnia  2020  r.
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.),
wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 35:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozliczania wynagrodzeń pracowników Urzędu, należności z tytułu umów
      cywilnoprawnych,  diet  radnych  Rady  oraz  przewodniczących  zarządów
      dzielnic i członków organów dzielnic, stypendiów, nagród Prezydenta oraz
      wynagrodzeń dla członków komisji powołanych przez Prezydenta;”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) spraw związanych z obsługą pracowniczych planów kapitałowych.”;

2) w § 42 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) zapewnienia  funkcji  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD)  dla  jednostek
       organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych
       objętych  wspólną  obsługą  na  podstawie  uchwały  nr  516/XIII/2020  Rady
       Miasta  Lublin  z  dnia  30  stycznia  2020  r.  w  sprawie  wspólnej  obsługi
       organizacyjno-administracyjnej  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Lublin
       zaliczanych do sektora finansów publicznych z późn. zm.;”;

3) § 71 otrzymuje brzmienie:
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„§ 71

         1. Wydział  Oświaty  i  Wychowania  realizuje  w  szczególności  zadania
             z zakresu:
             1) prowadzenia  spraw dotyczących  ustalania  sieci  publicznych  przedszkoli,
                  oddziałów  przedszkolnych  i  szkół,  granic  obwodów  publicznych  szkół
                  podstawowych,  określania  terenu  działania  publicznych  poradni
                  psychologiczno-pedagogicznych  oraz  spraw  związanych  z  zakładaniem,
                  reorganizacją  i  likwidacją  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych,  szkół
                  podstawowych,  szkół  ponadpodstawowych,  szkół  artystycznych  oraz
                  innych placówek publicznych;
              2) prowadzenia  spraw  dotyczących  działalności  publicznych  przedszkoli,
                  szkół  podstawowych,  szkół  ponadpodstawowych  i  szkół  artystycznych,
                  a także  placówek  kształcenia  ustawicznego  oraz  centrów  kształcenia
                  zawodowego,  poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  specjalnych
                  ośrodków szkolno-wychowawczych,  młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
                  burs  i  internatów  oraz  młodzieżowych  domów  kultury,  w  zakresie
                  zapewnienia  im utrzymania oraz kadrowych  i organizacyjnych warunków
                  działania,  w  tym  zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków
                  nauki, wychowania i opieki oraz  realizacji 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 prowadzonych
                  przez miasto Lublin przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
              5) prowadzenia  spraw  związanych  z  wykonywaniem  czynności  z  zakresu
                  prawa  pracy  w  stosunku  do  dyrektorów  przedszkoli,  szkół  i  placówek
                  oświatowych;
              6) prowadzenia  spraw  związanych  z  awansem  nauczycieli   na  stopień
                  nauczyciela mianowanego;
              7) umieszczania nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz  zapewniania
                  uczniom  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
                  odpowiedniej formy kształcenia;
              8) prowadzenia  spraw  związanych  z  kontrolą spełniania obowiązku  nauki
                  przez młodzież w wieku 16-18 lat, zamieszkałą na terenie miasta Lublin;
              9) nadzoru  nad  działalnością  przedszkoli,  szkół  i  placówek  oświatowych
                  w zakresie  spraw   organizacyjnych,  kadrowych,  finansowych
                  i administracyjno-gospodarczych;
            10) inicjowania  prac  związanych  z  aplikowaniem  o  środki  zagraniczne
                  na realizację  projektów  z  zakresu  oświaty  i  wychowania  oraz
                  koordynowania spraw związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów;
            11) prowadzenia  spraw  związanych  z  aplikowaniem  o  środki  na  realizację
                  programów  rządowych,  wdrażaniem  programów  oraz  udzielaniem
                  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
            12) realizacji i obsługi miejskich  programów stypendialnych na rzecz uczniów
                  oraz studentów i doktorantów;
            13) ewidencjonowania  jednostek  systemu  oświaty  prowadzonych  przez
                  podmioty inne niż miasto Lublin,  udzielania i  rozliczania dotacji  dla tych
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                  jednostek, w tym prowadzenia spraw o zwrot dotacji pobranych nienależnie
                  lub w nadmiernej wysokości;
            14) wydawania  zezwoleń  na  założenie  szkoły  lub  placówki  publicznej
                  prowadzonej  przez  osobę  prawną  inną  niż  jednostka  samorządu
                  terytorialnego lub osobę fizyczną;
            15) kształtowania polityki  w zakresie standaryzacji  sposobu gospodarowania
                  budynkami  i  pomieszczeniami  wykorzystywanymi  na  realizację  celów
                  oświatowych;
            16) sprawowania  nadzoru  merytorycznego  nad  Lubelskim  Centrum
                  Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty.
         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.”.

4) w § 74 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-8 w brzmieniu:

    „7) prowadzenia  postępowań  w  zakresie  nakładania  administracyjnych  kar
          pieniężnych za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

     8) prowadzenia  postępowań  w  zakresie  nakładania  administracyjnych  kar
          pieniężnych  za  naruszenie  obowiązku  rejestracji  pojazdu  lub  obowiązku
          zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.”;
5) w § 77 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
    „10) realizacji obsługi jednostek organizacyjnych, wymienionych w załączniku do
           uchwały  nr  516/XIII/2020  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  30  stycznia  2020  r.
           w sprawie  wspólnej  obsługi  organizacyjno-administracyjnej  jednostek
           organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych
           z późn. zm., w zakresie określonym w § 4 pkt 2 uchwały.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

 Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

  2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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