
ZARZi\DZENIE Nr 81-14 NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ,fO lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Lodzi 
oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi Miasta Lodzi 

i Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l:dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) w zwietzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzetdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 , 1571 
i 1815) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi, stanowietcego 
zaletcznik do zarzetdzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r. 
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego 
zarzetdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: N r 1225NIIII19 z dnia 30 maj a 2019 r. , 
Nr 1743NIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r. , Nr 2148/VIII/19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r. , 
Nr 2541NIIII19 z dnia 8 listopada 2019 r. , Nr 2685NIIII19 z dnia 28 listopada 2019 r. 
i Nr 3120NIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi 
prowadzet powierzone im sprawy miasta Lodzi, zwanego dalej miastem, w imieniu 
Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 2. Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska nadzoruje: 
1) sprawy: 

a) powierzone wiceprezydentom Miasta Lodzi i Sekretarzowi Miasta Lodzi oraz 
prowadzone przez Skarbnika Miasta Lodzi, 

b) organizacji i funkcjonowania Urz~du Miasta Lodzi, zwanego dalej urz~dem, 

c) polityki kadrowej , 
d) polityki fmansowej miasta, 
e) pomocy prawneJ , 
f) polityki informacyjnej i komunikacji spolecznej , 
g) gospodarowania majettkiem Skarbu Panstwa oraz gospodarowania nieruchomosciami 

Skarbu Panstwa - wykonywane j ako zadanie z zakresu administracj i rzetdowej, 
h) wsp61pracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 
i) wspierania aktywnosci gospodarczej i obslugi inwestor6w, 
j) wsp6lpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi, 
k) zgromadzen i imprez masowych, 
1) koordynacji dzialan w przypadkach kl~sk zywiolowych, katastrof cywilizacyjnych 

i innych zdarzen szczeg6lnych, 
m) obronne, bezpieczenstwa, porzetdku publicznego i ochrony przeciwpozarowej, 
n) ksztaltowania i ochrony srodowiska naturalnego oraz rolnictwa, 
0) organizacji w Lodzi Mi~dzynarodowej Wystawy EXPO 2024; 

2) prace Departamentu Prezydenta i Departamentu Ekologii i Klimatu. 

§ 3. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Lodzi Wojciech Rosicki: 
1) nadzoruje sprawy: 

a) urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej , 



b) planowania przestrzennego i ochrony zabytk6w, 
c) programowania gospodarczego i strategii miasta, 
d) promocji i turystyki, 
e) pozyskiwania srodk6w z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne, 
f) zarzqdzania projektami strategicznymi miasta, 
g) inwestycj i miej skich, 
h) dr6g i transportu publicznego, 
i) zwiCl.zane z wykonywaniem nadzoru wlascicielskiego w sp61kach z kapitalowym 

udzialem miasta, z wylCl.czeniem sp61ek prowadzCl.cych dzialalnosc leczniczq; 
2) nadzoruje prac~ Departamentu Architektury i Rozwoju; 
3) wsp61pracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

§ 4. Wiceprezydent Miasta Lodzi Malgorzata Moskwa-Wodnicka nadzoruje: 
1) sprawy: 

a) funkcjonowania urz~du pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na 
ten cel zewn~trznych zr6del finansowania, 

b) dzialalnosci gospodarczej , 
c) wspierania przedsi~biorczosci, 

d) kultury, 
e) edukacji i wychowania, 
f) programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta, 
g) energetyki miej skiej , 
h) infrastruktury technicznej , wodoci~6w i kanalizacji, 
i) ochrony informacji niejawnych; 

2) prac~ Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury. 

§ 5. Wiceprezydent Miasta Lodzi Joanna Skrzydlewska nadzoruje: 
1) sprawy: 

a) rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacji, 
b) gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i uzytkowych, 
c) kultury fizycznej i sportu, 
d) ochrony praw konsument6w; 

2) prac~ Departamentu Rewitalizacji i Sportu. 

§ 6. Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek nadzoruje: 
1) sprawy: 

a) zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkanc6w, 
b) os6b niepelnosprawnych, 
c) pomocy spolecznej i swiadczen rodzinnych, 
d) jednostek pomocniczych miasta, 
e) wsp61pracy z organizacjami pozarzCl.dowymi, 
f) konsultacji spolecznych, 
g) zwiCl.zane z wykonywaniem nadzoru wlascicielskiego w sp61kach z kapitalowym 

udzialem miasta prowadzCl.cych dzialalnosc leczniczq; 
2) prac~ Departamentu Polityki Spolecznej. 

§ 7. 1. Sekretarzowi Miasta Lodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza si~: 
1) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urz~du, 

warunk6w jego dzialania i organizowania pracy, a w szczeg61nosci: 
a) tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunk6w dzialalnosci urz~du, 



b) wprowadzania rozwi'\:.zail usprawniaj'\:.cych organizacj~ pracy urz~du, 

c) struktury organizacyjnej i zakresu zadan komorek organizacyjnych urz~du, 

d) kontroli komorek organizacyjnych urz~du i miejskichjednostek organizacyjnych, 
e) tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy, 
f) ksztaltowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz zalatwiania 

skarg, wnioskow i petycj i, 
g) ochrony danych osobowych, 
h) zamowien publicznych, 
i) rozstrzygania sporow kompetencyjnych pomi~dzy departamentami urz~du; 

2) prowadzenie spraw dotycz'\:.cych obslugi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej 
w Lodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Lodzi i urz~dowi, organizowania 
i obslugi posiedzen Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi, wykonywania uchwal Rady 
Miej skiej w Lodzi oraz zarz'\:.dzen Prezydenta Miasta Lodzi; 

3) nadzor nad sprawami: 
a) ewidencji pojazdow i wydawania praw jazdy, 
b) ewidencji ludnosci i dowodow osobistych, 
c) akt stanu cywilnego, 
d) stowarzyszen i fundacji , 
e) zarz'\:.dzania maj '\:.tkiem miasta, 
f) gospodarowania nieruchomosciami, z zastrzezeniem § 2 pkt 1 lit. g, 
g) ochrony praw wlasnosci do nieruchomosci, 
h) lokalizacji i regulaminow targowisk miejskich, 
i) geodezji. 

2. Sekretarz Miasta Lodzi nadzoruje prace Departamentu Obslugi i Administracji, 
Departamentu Organizacji Urz~du Obslugi Mieszkailcow oraz Departamentu 
Gospodarowania Maj'\:.tkiem. 

§ 8. 1. Skarbnik Miasta Lodzi Krzysztof M'\:.czkowski prowadzi sprawy w zakresie: 
1) inicjowania i realizacji polityki finansowej miasta; 
2) nadzoru kontroli przy planowaniu wykonywaniu budzetu miasta oraz 

sprawozdawczosci; 
3) orzecznictwa, kontroli i egzekucji w zakresie spraw podatkowych, realizacji zadan 

dotycz'\:.cych oplaty skarbowej oraz windykacj i naleznosci orzeczonych s'\:.downie na rzecz 
miasta; 

4) okreslania sposobu prowadzenia ewidencji ksi~gowej i organizowania gospodarki 
finansowej miasta oraz wykonywania budzetu; 

5) nadzoru nad ewidencj'\:. finansowo-ksi~gow't; 
6) kontrasygnowania czynnosci prawnych mog'\:.cych spowodowac powstanie zobowi'\:.zail 

pieni~znych dla miasta - osobiscie b'\:.dz za posrednictwem upowaznionych osob; 
7) opiniowania decyzji wywoluj'\:.cych skutki finansowe dla budzetu miasta; 
8) wykonywania innych obowi'\:.zkow wynikaj'\:.cych z przepisow 0 finansach publicznych. 

2. Skarbnik Miasta Lodzi kieruje prac'\:. Departamentu Finansow Publicznych. 

§ 9. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi: 
1) wykonuj'\:.zadania powierzone przez Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) inicjuj'\:. i przedkladaj'\:. Prezydentowi Miasta Lodzi projekty kompleksowych rozwi'\:.zail 

problemow funkcjonowania oraz rozwoju miasta; 
3) uczestnicz'\:. w przygotowaniu oraz opiniuj'\:. dokumenty dotycz'\:.ce strategicznych decyzji 

wobec spolek z kapitalowym udzialem miasta; 



4) wyznaczajct kierunki i cele dzialalnosci dyrektorom departament6w urz~du, zgodnie 
z unormowaniami wynikaj ctcymi z akt6w prawnych organ6w miasta; 

5) skladajct oswiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upowaznien 
lub pelnomocnictw; 

6) reprezentujct miasto w czasie uroczystosci i spotkan oficjalnych w zakresie uzgodnionym 
z Prezydentem Miasta Lodzi; 

7) udzielajct wywiad6w i informacji dotyczctcych miasta w zakresie ustalonym przez 
Prezydenta Miasta Lodzi; 

8) podejmujct - w formach przewidzianych prawem - dzialania wobec (lub z udzialem) 
kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji, stowarzyszen, wlasciwych 
dla rozwictzania okreslonego problemu oraz organizujct wsp61dzialanie z inspekcjami, 
partiami politycznymi, organizacjami pozarzctdowymi, srodowiskami obywatelskimi, 
zwictzkami zawodowymi i srodkami masowego przekazu; 

9) wsp61pracujct z doradcami i pelnomocnikami Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 10. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi 
wsp61pracujct ze sobct w wykonywaniu powierzonych zadan. 

§ 11. 1. W czasie nieobecnosci lub niemoZnosci pelnienia obowictzk6w przez 
Prezydenta Miasta Lodzi, jego zadania i obowictzki wykonuje Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Lodzi Wojciech Rosicki. 

2. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowictzk6w zar6wno przez 
Prezydenta Miasta Lodzi, jak i przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi Wojciecha 
Rosickiego, zadania i obowictzki Prezydenta Miasta Lodzi wykonujct wg ustalonej kolejnosci : 
1) Wiceprezydent Miasta Lodzi Malgorzata Moskwa-Wodnicka; 
2) Wiceprezydent Miasta Lodzi Joanna Skrzydlewska; 
3) Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek. 

3. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowictzk6w przez: 
1) Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi Wojciecha Rosickiego - jego zadania 

i obowictzki wykonuje Wiceprezydent Miasta Lodzi Malgorzata Moskwa-Wodnicka; 
2) Wiceprezydenta Miasta Lodzi Malgorzaty Moskwy-Wodnickiej - jej zadania i obowictzki 

wykonuj e Wiceprezydent Miasta Lodzi Joanna Skrzydlewska; 
3) Wiceprezydenta Miasta Lodzi Joanny Skrzydlewskiej - jej zadania i obowictzki wykonuje 

Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek; 
4) · Wiceprezydenta Miasta Lodzi Adama Wieczorka - jego zadania i obowictzki wykonuje 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Lodzi Wojciech Rosicki. 
4. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowictzk6w przez osoby 

wymienione w ust. 1-3 - ich zadania i obowictzki wykonuje Sekretarz Miasta Lodzi. 

§ 12. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowictzk6w przez Sekretarza 
Miasta Lodzi - jego zadania i obowictzki wykonuje Dyrektor Departamentu Obslugi 
i Administracji lub inna wyznaczona osoba, z wyjcttkiem zadan i obowictzk6w, 0 kt6rych 
mowa w § 11 w ust. 4. 

§ 13. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowictzk6w przez Skarbnika 
Miasta Lodzi - jego zadania i obowict.zki wykonuje Dyrektor Wydzialu Budzetu 
w Departamencie Finans6w Publicznych lub inna osoba wyznaczona przez Skarbnika Miasta 
Lodzi. 



§ 14. Sprawy z zakresu prawa pracy mog£l bye delegowane na wskazane osoby 
na podstawie odr~bnego upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 15. Traci moc zarz£ldzenie Nr 2542NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta 
Lodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi Miasta Lodzi 
i Skarbnikowi Miasta Lodzi, zmienione zarz£ldzeniem Nr 2936NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 23 grudnia 2019 r. 

§ 16. Zarz£ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc£l od dnia 1 lutego 2020 r. 

Hanna ZDANOWSKA 


