Zarządzenie nr 95/5/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 maja 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., 140/2/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz
86/3/2015 z dnia 30 marca 2015 r. wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) Dyrektorze biura – należy przez to rozumieć: dyrektora biura w Urzędzie
Miasta Lublin, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Miejskiego Konserwatora
Zabytków, Miejskiego Architekta Zieleni, Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony
Informacji Niejawnych, Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, Koordynatora Biura Obsługi Prawnej;”;
2) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. o średnik zastępuje się przecinkiem o dodaje się lit. p
w brzmieniu:
„ p) Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Bezpieczeństwa Informacji
(ABI);”,
b) w pkt 6 skreśla się lit. h;
3) po § 44b dodaje się § 44c w brzmieniu:
„§ 44c
Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Bezpieczeństwa Informacji
realizuje w szczególności zadania z zakresu:
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1) koordynowania działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
w zakresie ochrony danych osobowych;
2) zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, przez
sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie
sprawozdań dla administratora danych;
3) nadzorowania opracowywania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania danych osobowych;
4) prowadzenia wymaganych prawem rejestrów, wykazów oraz załączników do
polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
5) organizowania procesów rejestracji zbiorów danych osobowych oraz
rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji.”;
4) w § 48 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) ewidencji
gospodarstw rolnych,
rolnictwa,
leśnictwa,
łowiectwa
i wędkarstwa, ochrony gruntów oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji
gruntów;”;
5) w § 48a:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bieżącego utrzymania i remontów miejskich fontann i przepompowni,
zdrojów ulicznych, punktów szybkiego napełniania wozów strażackich oraz
kanalizacji deszczowej;”,
b) skreśla się pkt 3 i 13.
6) w § 71 w pkt 1 i 2 wyrazy: „mieszkańców” zastępuje się wyrazami: „klientów”;
7) skreśla się § 73.
§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 czerwca 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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