Zarządzenie nr 66/4/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2016 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 2016, poz. 446) 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 (j.t. Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. 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
zarządzeniem nr 28/9/2015 z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem nr 59/12/2015
z dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 60/1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.)
wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 16:
a) w ust. 4 wyrazy „(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U.
z 2010 r., poz. 1228 z późn. zm.),
b) w ust. 4a wyrazy „(Dz. U. Nr 127, poz. 721)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U.
z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.);
2) w § 33:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) planowania i prowadzenia planowych i doraźnych kontroli w Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach spoza sektora finansów
publicznych, które korzystają ze środków budżetu Miasta Lublin;”,
b) uchyla się pkt 10;
3) w § 50 po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:
„11a) zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych
zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w tym zakresie na terenie miasta Lublin;
11b) znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną
zwierząt;”;
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4) w § 51a w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) przechowywania dokumentacji i uchwał organów spółek i fundacji
w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego.”;
5) § 52a otrzymuje brzmienie:
„§ 52a
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 i realizuje zadania w szczególności z zakresu:
1) postanowień wynikających z Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
2) postanowień wynikających z Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji
Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
3) Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego;
4) monitorowania stanu realizacji założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w odniesieniu do
powierzonych zadań;
5) prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych;
6) przygotowania Gminy Lublin do spełnienia i utrzymania kryteriów desygnacji
określonych przepisami prawa;
7) współpracy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020 poprzez udział
w zespołach zapewniających prawidłową realizację Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
8) organizowania współpracy jednostek realizujących Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
9) pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapewniających sprawne
zarządzanie i funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej;
10) współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. poprzez udział w pracach
zespołów i opracowywanie dokumentów dotyczących Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.”;
6) § 53a otrzymuje brzmienie:
„§ 53a
Biuro Zarządzania Energią realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) opiniowania rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w energię;
2) monitorowania działań przewidzianych do realizacji w Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Lublin;
3) wskazywania obszarów podnoszenia efektywności energetycznej na terenie
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Gminy Lublin poprzez edukację i informację;
4) prowadzenia spraw związanych z zakupem energii elektrycznej;
5) prowadzenia spraw związanych z zakupem ciepła systemowego;
6) prowadzenia spraw związanych z zakupem gazu ziemnego;
7) prowadzenia spraw związanych z zakupem wody oraz
odprowadzania ścieków.”;

usługę

7) w § 67:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11
w brzmieniu:
„10) zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych w komórkach
organizacyjnych i stanowiskach pracy w departamentach;
11) wdrażania
i
nadzorowania
stosowania
zasad
bezpieczeństwa
teleinformatycznego w komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy
w departamentach.”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji sprawuje nadzór nad standaryzacją
systemów
teleinformatycznych
w
komórkach
organizacyjnych,
stanowiskach pracy w departamentach i jednostkach organizacyjnych.”;
8) w § 69a w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Prezydent Miasta Lublin
(-) Krzysztof Żuk

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