
Uchwała Nr 1250/XLIX/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek 
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz 10b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 6a o 6b ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 roku 

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmienionej uchwałą 
nr 881/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r. oraz uchwałą 
nr 1146/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2018 r., wprowadza się 
następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„11) udostępnieniu systemu do wspomagania decyzji, wymiany informacji 
i ewidencjonowania zdarzeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz prowadzenia ewidencji wpłat, wystawiania 
upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie grzywien nałożonych w drodze 
mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską Miasta Lublin, wspomagania 
pracy Straży Miejskiej, ewidencjonowania zgłoszeń dotyczących interwencji Straży 
Miejskiej, prowadzenia rejestru imprez masowych, zgromadzeń publicznych i innych 
wydarzeń odbywających się w mieście Lublin od dnia 25 października 2018 r. - dla 
jednostki wymienionej w ust. 6 załącznika do uchwały.”;

2) w § 4b w ustępie 1 dodaje się punkty 5-7 w brzmieniu:
„5) osoby, na które nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym;
6) strażnicy Straży Miejskiej Miasta Lublin;
7) osoby zgłaszające konieczność przeprowadzenia interwencji przez Straż Miejską 

Miasta Lublin.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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