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DRUK NR 409-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2019 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6a i 6b ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale 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, zmienionej uchwałą
nr 881/XXXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2017 r., uchwałą
nr 1146/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałą 
nr 1250/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 pkt. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) od dnia 1 stycznia 2020 r. - dla jednostek wymienionych w ust. 2 załącznika
do uchwały”.

2. W § 4 pkt. 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) od dnia 1 stycznia 2021 r. - dla jednostek wymienionych w ust. 4 pkt. 3 oraz 

ust. 7 załącznika do uchwały”.
3. W § 4 pkt. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) od dnia 1 stycznia 2020 r. - dla jednostek wymienionych w ust. 4 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 załącznika do uchwały”.

4. W § 4 pkt. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) od dnia 1 stycznia 2021 r. - dla jednostek wymienionych w ust. 4 pkt. 3, ust. 6, 

ust. 7 oraz ust. 9 załącznika do uchwały”.
5. W § 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„9) obsłudze informatycznej w zakresie:
a) serwisowania systemów teleinformatycznych, napraw sprzętu informatycznego, 

wsparcia informatycznego, z wyłączeniem zakupów od dnia 1 stycznia 2017 r. - 
dla jednostek wymienionych w ust. 1 i 11 załącznika do uchwały,

b) zapewnienia ochrony antywirusowej - dla jednostek wymienionych w ust. 1, 2, 6, 
8 i 11 załącznika do uchwały.”.
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6. W ust. 2 załącznika do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
- wykreśla się pkt. 38 oraz pkt. 57;
- pkt. 58 otrzymuje brzmienie „XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców 

Sybiru, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin”;
- pkt. 59 otrzymuje brzmienie „VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, 

ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta 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

Wspólna obsługa organizacyjno-administracyjna w zakresie obsługi informatycznej
jednostek wymienionych w załączniku do uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2016 r. prowadzona jest przez Urząd Miasta Lublin według
przyjętego w uchwale harmonogramu. W związku z przejęciem przez Urząd Miasta
Lublin administrowania systemem 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, funkcjonującym w Straży Miejskiej Miasta Lublin,
konieczne jest dodanie w § 4 uchwały nowego zadania oraz rozszerzenie w § 4b ustęp
1 uchwały listy kategorii osób, których dane będą przetwarzane przez pracowników
Urzędu Miasta Lublin, w związku z realizacją zadań, o których mowa w § 4 i § 4a
uchwały.

Ponadto w związku z realizacją w bieżącym 2019 roku projektu "Opracowanie
i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych
miasta Lublin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizowany jest etap wdrażania
centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych.
Obciążenie pracami w ramach projektu firmy wdrażającej moduły kadrowo-płacowe
oraz to, że szyna ESB – umożliwiająca integrację systemów funkcjonujących
w jednostkach z centralnym systemem finansowo-księgowym zostanie produkcyjnie
uruchomiona w 2020 roku, przyczynia się do konieczności wprowadzenia zmian
w harmonogramie prac. W związku z tym, po uzyskanej akceptacji ze strony jednostek
tj. Centrum Interwencji Kryzysowej, Zarządu Transportu Miejskiego, Staży Miejskiej oraz
Miejskiego Zespołu Żłobków, proponuje się przesunięcie terminu udostępnienia
i wdrożenia nowego systemu do obsługi kadrowo-płacowej oraz systemu finansowo-
księgowego na dzień 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo proponuje się dokonanie zmian w ust. 2 załącznika do uchwały poprzez:

- wykreślenie Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
ul. Lwowska 11 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie, ul. Diamentowa 2 - w związku
z zakończeniem ich działalności z dniem 31.08.2019 r.;

- zmianę nazw: "Zespół Szkół nr 10, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin" na "XXVII
Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin";
"Zespół Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin" na "VII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej, ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin", w związku z art. 307 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
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