Zarządzenie nr 86/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 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 2013 r., poz. 594 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 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, zmienionym
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr: 610/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
980/2011 z dnia 30 września 2011 r., 1012/2011 z dnia 14 października 2011 r.,
105/7/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., 28/3/2013 z dnia 12 marca 2013 r., 53/4/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 r., 1/10/2013 z dnia 1 października 2013 r., 55/12/2013 z dnia
31 grudnia 2013 r., 41/2/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., 57/8/2014 z dnia 27 sierpnia
2014 r., 39/1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. oraz 140/2/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie;
„2. W czasie nieobecności Prezydenta, spowodowanej okolicznościami
innymi niż wskazane w art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, jego
zadania i kompetencje przejmuje Pierwszy Zastępca Prezydenta,
a w przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta następny
w kolejności Zastępca Prezydenta.”;
2) w § 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Departament Inwestycji i Rozwoju, w skład którego wchodzą:
a) Wydział Architektury i Budownictwa (AB),
b) Wydział Funduszy Europejskich (FE),
c) Wydział Geodezji (GD),
d) Wydział Gospodarki Komunalnej (GK),
e) Wydział Gospodarowania Mieniem (GM),
f) Wydział Inwestycji i Remontów (IR),
g) Wydział Ochrony Środowiska (OŚ),
h) Wydział Planowania (PL),
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i) Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW),
j) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),
k) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
l) Biuro Zamówień Publicznych (ZP),
ł) Biuro Zarządzania Energią (ZE),
m) Biuro Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),
n) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Mobilności Aktywnej (PAM);”;
3) w § 28:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektorzy wydziałów i dyrektorzy biur w szczególności podpisują pisma
i dokumenty w sprawach należących do właściwości kierowanej komórki
organizacyjnej oraz potwierdzają za zgodność z oryginałem dokumenty
wytwarzane w sprawach należących do właściwości kierowanej komórki
organizacyjnej oraz dokumenty, o których mowa w art. 73 § 2 i art. 76a
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 178 § 3 i art.
194a § 1 Ordynacji podatkowej, w sprawach należących do właściwości
kierowanej komórki organizacyjnej.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pozostali pracownicy Urzędu podpisują pisma i dokumenty oraz
potwierdzają za zgodność z oryginałem dokumenty wytwarzane
w sprawach merytorycznych oraz dokumenty, o których mowa w art.
73 § 2 i art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.
178 § 3 i art. 194a § 1 Ordynacji podatkowej, na podstawie imiennych
upoważnień wydanych w drodze odrębnych zarządzeń.”;
4) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:
„§ 52a
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
2014 – 2020 i realizuje zadania w szczególności z zakresu:
1) przeprowadzania wyborów projektów w trybie pozakonkursowym;
2) monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych;
3) monitorowania stanu realizacji założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w odniesieniu do
powierzonych zadań;
4) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
5) organizowania współpracy jednostek realizujących Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
6) pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniających
sprawne zarządzanie i funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej.”;

Zarządzenie nr 86/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Numer dokumentu Mdok: 291615/03/2015
Strona 2 z 3

5) w § 53a:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywania projektów założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lublin
w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i wodę;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem Gminy Lublin w ciepło,
energię elektryczną, paliwa gazowe, wodę i odprowadzanie ścieków;”;
6) w § 68 skreśla się pkt 7;
7) w § 69a:
a) pkt 2a i 3 otrzymują brzmienie:
„2a) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach: ewidencji ludności
i dowodów osobistych oraz o wpisie do stałego rejestru wyborców;
3) nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenia obsługi przedsiębiorców, w szczególności w ramach
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;”.

§2
Graficzny schemat wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu, stanowiący
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
Prezydent Miasta Lublin
(-) Krzysztof Żuk

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