Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 132/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 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. 2 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.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 w ust. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38) odpowiadają za kompletność i aktualność informacji publikowanych
w elektronicznych serwisach informacyjnych Urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, w tym za treść kart informacyjnych;”;
2) w § 39:
a) pkt 9-10 otrzymują brzmienie:
„9) pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, zapewniających sprawne
zarządzanie i funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej;
10) współpracy z gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
instytucjami
zarządzającymi
i
pośredniczącymi
w
obszarze
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów partnerskich w ramach
rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;”,
b) po pkt 10 dodaje się pkt 11-12 w brzmieniu:
„11) współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. poprzez udział w pracach
zespołów i opracowywanie dokumentów dotyczących Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych;
12) budowania i wzmacniania partnerstw na rzecz rozwoju Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego.”;
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3) w § 42 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12
w brzmieniu:
„12) zarządzania
incydentami
cyberbezpieczeństwa
zgłoszonymi
przez
pracowników Urzędu oraz przez jednostki organizacyjne.”;
4) w § 51 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenia spraw z zakresu eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń
elektroenergetycznych lub oświetleniowych stanowiących własność Gminy
Lublin lub Skarbu Państwa;”;
5) w § 70 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:
„11) koordynacji polityki miasta Lublin w zakresie równego traktowania, w tym
przeciwdziałania dyskryminacji.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 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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