Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 155/6/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Lublin
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 22 ust. 1 i § 84 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 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 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, zmienionym
zarządzeniem nr 94/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. oraz
nr 132/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2019 r., wprowadzam
następujące zmiany:
1) w § 17 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Wydział Sportu (ST),”;
2) w § 25:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie oraz cofnięcie udzielonego
pełnomocnictwa lub upoważnienia, po potwierdzeniu przez pracownika
własnoręcznym podpisem przyjęcia lub cofnięcia delegowanych uprawnień,
dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje do Biura Kadr celem
włączenia do akt osobowych tego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie oraz cofnięcie udzielonego
pełnomocnictwa lub upoważnienia pracownik zatrudniony na stanowisku
pracy w departamencie, po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem
przyjęcia lub cofnięcia delegowanych uprawnień, przekazuje do Biura Kadr
celem włączenia do akt osobowych.
5. Udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie oraz cofnięcie udzielonego
pełnomocnictwa lub upoważnienia kierownik jednostki organizacyjnej, po
potwierdzeniu własnoręcznym podpisem przyjęcia lub cofnięcia
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delegowanych uprawnień, przekazuje do komórki organizacyjnej właściwej
do prowadzenia spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych
celem włączenia do akt osobowych.”;
3) w § 43 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) przygotowania i realizacji projektów w zakresie promocji turystycznej oraz
pozyskiwania na ten cel środków finansowych.”;
4) w § 51 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi
wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.”;
5) § 69 otrzymuje brzmienie:
„§ 69
Wydział Sportu realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) polityki miasta Lublin w zakresie sportu, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
2) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów
sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
3) nadzoru nad działalnością klubów sportowych, związków sportowych,
stowarzyszeń oraz fundacji działających w zakresie kultury fizycznej;
4) tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji sportu podległych miastu
Lublin;
5) planowania środków budżetowych na finansowanie zadań miasta Lublin
w zakresie sportu i wypoczynku realizowanych przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, spraw związanych ze zlecaniem zadań
w tym zakresie oraz nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych
przekazanych podmiotom dotacji z budżetu miasta Lublin, w tym
prowadzenia postępowań administracyjnych o zwrot dotacji;
6) organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych, w tym w zakresie sportu
szkolnego i młodzieżowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród
za osiągnięcia w dziedzinie sportu;
8) współpracy
z
komórkami
organizacyjnymi,
stanowiskami
pracy
w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej;
9) przygotowywania i opiniowania projektów o charakterze strategicznym
i kierunkowym w obszarze wykorzystania miejskich obiektów sportowych;
10) inicjowania działań mających na celu popularyzację miejskich obiektów
sportowych, szczególnie w zakresie pozyskania organizatorów zajęć
sportowych;
11) współpracy z Radą Sportu oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
sportu;
12) prowadzenia spraw związanych z promocją miasta Lublin poprzez sport;
13) prowadzenia
międzynarodowej
współpracy sportowej oraz wspierania
współpracy międzynarodowej w zakresie sportu.”.
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§2
Schemat graficzny struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin, stanowiący
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Prezydent Miasta Lublin
(-) dr Krzysztof Żuk

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