Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 86/7/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713) 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
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r.
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 62/12/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2019 r.
(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2019 r.
z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 15 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy
kierowanego departamentu;”;
2) w § 16 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;”;
3) w § 17 w ust. 1 w pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:
„n) Biuro Rewitalizacji i Klimatu (BR),”;
4) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49
Wydział Funduszy Europejskich realizuje w szczególności zadania
z zakresu:
1) monitorowania ustawodawstwa w zakresie warunków i kryteriów
pozyskiwania środków finansowych pochodzących z zewnętrznych źródeł
finansowania;
2) współpracy i utrzymywania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
w zakresie przygotowania, opiniowania i wdrażania dokumentów
programowych oraz w ramach przygotowania, realizacji, wdrażania,
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rozliczenia i sprawozdawczości projektów finansowanych z zewnętrznych
źródeł finansowania oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej;
3) monitorowania, koordynacji i współpracy z komórkami organizacyjnymi,
stanowiskami pracy w departamentach, jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami partnerskimi na etapie identyfikacji, przygotowania, realizacji
i wdrażania
projektów
finansowanych
z
zewnętrznych
źródeł
finansowania;
4) inicjowania i identyfikacji projektów możliwych do dofinansowania
z zewnętrznych źródeł finansowania;
5) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów;
6) rozliczania i sprawozdawczości projektów finansowanych z zewnętrznych
źródeł finansowania;
7) pracy w zespołach powołanych przez Prezydenta do przygotowania,
realizacji, wdrażania i rozliczania projektów finansowanych z zewnętrznych
źródeł finansowania oraz do opracowania dokumentów strategicznych
miasta Lublin;
8) współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy
w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie monitorowania
i aktualizacji planu wydatków i dochodów budżetu miasta Lublin oraz
wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zgodności z podpisanymi
umowami o dofinansowanie i złożonymi wnioskami aplikacyjnymi, w ramach
projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania;
9) promocji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania
– we współpracy z Kancelarią Prezydenta;
10) redagowania
strony
internetowej
www.fundusze.lublin.eu
oraz
elektronicznych serwisów informacyjnych Urzędu w obszarze dotyczącym
projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania.”;
5) w § 57:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania
i funkcjonowania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego umieszczonych na drogach mu podległych;”,
b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji
udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie
zadań Wydziału.”;
6) w § 61:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Biuro Rewitalizacji i Klimatu realizuje w szczególności zadania z zakresu:”,
b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
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„16) prowadzenia działań związanych z ochroną klimatu i skutkami jego zmian
oraz nadzór nad realizacją Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Lublina
do 2030 r.”;
7) w § 66 uchyla się ust. 3.
§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 sierpnia 2020 r.
Prezydent Miasta Lublin
(-) dr Krzysztof Żuk

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