
ZARZf\DZENIE Nrit1G9 NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Biuro Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 65 Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225NIIII19 
z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743NIIII19 z dnia 29lipca 2019 r., Nr 2148NIIII19 z dnia 19 wrzesnia 
2019 r., Nr 2541NIII/19 z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 2685NIIII19 z dnia 28 listopada 
2019 r., Nr 2970NIIII19 z dnia 31 grudnia 2019 r., Nr 3120/VIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 f., 

Nr 3664NIIII20 z dnia 25 marca 2020 r. i Nr 3874NIII/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, stanowi,!cy zal,!cznik 
do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz,!dzenie Nr 3627 NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 marca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych przez Biuro Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

2. 

ZaIqcznik 
do zarzqdzenia Nr tr169NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2q maja 2020 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOWANYCH PRZEZ BIURO ARCHITEKTA MIASTA 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjq tzw. Kodeksu uchwaia Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Krajobrazowego, w tym szczegolnie opiniowanie reklam, 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow 
"maIej architektury", ogrodzen, mebli miejskich, osion sytuowania obiektow maIej architektury, tablic reklamowych 
smietnikowych za zgodnose z Kodeksem Krajobrazowym i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow 
oraz prowadzenie procedur kontrolnych administracyjnych. jakosciowych oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich 

Sporzqdzanie wytycznych w zakresie 
przestrzeni miejskiej i mebli miejskich. 

mogq bye wykonane, dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 5588, z poin. zm.) 

uchwaia Nr XXIV /265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach 
komunalnych na obszarze miasta Lodzi (z poin. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zaIqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z poin. zm.) 

estetyzacji I uchwaia Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I wlasne gminy 
16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow 
sytuowania obiektow maIej architektury, tablic reklamowych 
i urzqdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow 
jakosciowych oraz rodzajow materialow budowlanych, z jakich 
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3. 

4. 

Opiniowanie projekt6w kiosk6w, kolorystyki budynk6w, 
murali oraz projekt6w pomnik6w, dziel plastycznych oraz 
innych dziel plastycznych i urz~dzen przeznaczonych 
do umieszczania w miejscach publicznych i wplywaj~cych 
na ich wygl~d obiekt6w budowlanych. 

Opiniowanie projekt6w zadan realizowanych przez 
kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi i miejskie 
jednostki organizacyjne wynikaj~cych z Programu 
Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, w zakresie 
estetyki przestrzeni publicznych. 

mog~ bye wykonane, dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 5588, z p6zn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 7 i 9 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XXIV /265/95 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach 
komunalnych na obszarze miasta Lodzi (z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
161istopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunk6w 
sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych 
i urz~dzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryt6w oraz 
rodzaj6w materia16w budowlanych, z jakich mog~ bye wykonane, 
dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5588, z p6zn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 478NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
201utego 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji 
lokalizowania obiekt6w handlowo-uslugowych nietrwale 
zwi¥anych z gruntem na nieruchomosciach, kt6rych Miasto L6dz 
jest wlascicielem lub posiadaczem" 

§ 33 ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

wlasne gminy 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+ (zal~cznik I wlasne gminy 
do uchwaly N r XLIII/824112 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (zalqcznik 
do uchwaly Nr LV/1146113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 
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5. Tworzenie i opracowywanie kampanii informacyjnych, 
w tym szczegolnie publikacji, w zakresie propagowania 
wiedzy 0 architekturze i ksztahowaniu przestrzennym, 
promuj<lcych tozsamosc i dziedzictwo kulturowe miasta 
Lodzi: 
1) organizowanie konferencji, konkursow oraz projektow 

edukacyjnych; 
2) wydawanie materialow informacyjnych i opracowan 

propaguj<lcych dziedzictwo kulturowe miasta; 
3) prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej 

Urzydu Miasta Lodzi; 
4) wpieranie dzialan na rzecz wpisania lodzkich 

zabytkow na Listy swiatowego dziedzictwa UNESCO. 

Program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+ (za1<lcznik 
do uchwaly Nr XII211115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 kwietnia 2015 r.) 

art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+ (za1<lcznik 
do uchwaly Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (za1<lcznik 
do uchwaly Nr LV 11146113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 

§ 33 ust. 1 pkt 4, 5 i 16 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
Miasta Lodzi (za1<lcznik do zarz<ldzenia N r 637 NIIII 19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

6. I Udzie~anie dotacji c:lowych dla nieruchomosci wpisa~ych I ~rt .. 81 ustawy z dni.a 23 lipca 2003 r. 0 ochron~e, zabytkow I wlasne gminy 
do reJestru zabytkow polozonych na obszarze mlasta I oplece nad zabytkaml (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
Lodzi, w tym: przygotowywanie zarz<ldzen Prezydenta 
Miasta Lodzi 0 ogloszeniu naboru wnioskow i powolaniu uchwala Nr LIVI1304/17 Rady Miejskiej w Lodzi 
Komisji do ich rozpatrzenia, uchwal Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania 
w Lodzi 0 udzieleniu dotacji, umow w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
dotacji celowych, nadzorowanie merytoryczne budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow, 
i rozliczanie finansowe udzielonych dotacji, dokonywanie polozonych na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
przegl<ldow gwarancyjnych, odbiorow czysciowych poz. 3519) 
i koncowych. 

§ 33 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (za1<lcznik do zarz<ldzenia N r 637 NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Udzielanie dotacji celowych dla nieruchomosci 
polozonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
w tym przygotowywanie zarz'ldzen Prezydenta Miasta 
Lodzi 0 ogloszeniu naboru wnioskow i powolaniu Komisji 
do ich rozpatrzenia, przygotowanie protokolu koncowego 
prac Komisji, umow w sprawie udzielenia dotacji 
celowych, nadzorowanie merytoryczne i rozliczanie 
finansowe udzielonych dotacj i, dokonywanie przegl'ldow 
gwarancyjnych, odbiorow czysciowych i koncowych. 

Nadzor i kontrola nad realizacj'l zadan statutowych 
instytucji kultury "inLodz21". 

Prowadzenie Lapidarium Detalu Architektonicznego wraz 
z dzialaniami promocyjnymi i edukacyjnymi na rzecz 
materialnego dziedzictwa kulturowego Lodzi, 
we wspolpracy z instytucj'l kultury "inLodz21". 

Prowadzenie magazynu detalu architektonicznego 
(przyjycie detalu architektonicznego do magazynu, 
prowadzenie katalogu detali), we wspolpracy z instytucj'l 
kultury "inLodz21". 

art. 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. I wlasne gminy 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) 

uchwala Nr XLII/I095/17 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1291, z pozn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 14 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia N r 637 NIIII 19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

uchwala Nr V/156/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego I wlasne gminy 
2019 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury 
pod nazw'l "inLodz21 " (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1115) 

§ 33 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia N r 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pom. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

11. I Prowadzenie analiz dot. mozliwosci pozyskiwania I art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece I wlasne gminy 
funduszy z budzetu panstwa i budzetow jednostek nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
samorz'ldow terytorialnych na opieky nad zabytkami. 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
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gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713) 

12. I Sprawowanie nadzor~ nad zape~~eni~m ~a~nk6w I ~ .. 5 ustawy z dni~ 23 lipca 2003 r. 0 ochroni,e, zabytk6w I wlasne gminy 
nalezytego utrzymanla, konserwacJI I Oplekl nad I oplece nad zabytkaml (OZ. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
zabytkami byd~cymi wlasnosci~ miasta Lodzi 
(w tym prowadzenie monitoringu stanu zachowania I art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 
obiekt6w zabytkowych, uczestniczenie w oglydzinach gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713) 
budynk6w organizowanych przez Wojew6dzki Urz~d 
Ochrony Zabytk6w w Lodzi). 

13. I Sprawowanie nadzoru nad warunkami eksploatacji I art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w I wlasne gminy 
i remont6w obiekt6w zabytkowych byd~cych wlasnosci~ i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2020 r. poz. 282, z p6in. zm.) 
miasta Lodzi pod k~tem zachowania w nalezytym stanie 
ich walor6w konserwatorskich (w tym merytoryczny I art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 
nadz6r nad realizacj~ rob6t budowlanych gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713) 
i prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych 

m.in. w ramach projekt6w 1-8 Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Lodzi, uczestniczenie W oglydzinach obiekt6w 
przeznaczonych do wyl~czenia z uzytkowania). 

14. I Opiniowanie zasadnosci skorzystania przez miasto L6di I art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. I wlasne gminy 
z prawa pierwokupu nieruchomosci. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2020 r. poz. 65, 

z p6in. zm.) 

15. I Prowadzenie dzialan uzupelniaj~cych prace remontowo-I art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece I wlasne gminy 
konserwatorskie obiekt6w zabytkowych byd~cych nad zabytkami (Oz. U. z 2020 r. poz. 282, z p6in. zm.) 
wlasnosci~ miasta Lodzi w ramach projekt6w 1-8 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi (w tym m.in'l art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie 
zlecanie i nadz6r nad konserwacj~ detali sztukatorskich, gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713) 
ceramicznych, drewnianych i zeliwnych). 

16. I Opiniowanie dokumentacji proces6w inwestycyjnych I art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece I wlasne gminy 
zwi~anych z rewitalizacj~. nad zabytkami (Oz. U. z 2020 r. poz. 282, z p6in. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713) 
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17. I Zlecanie niezbydnych opracowan (w tym ekspertyz I art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece I wlasne gminy 
i analiz) sluz£!cych podniesieniu jakosci prac nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
prowadzonych w obiektach zabytkowych. 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz£!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

18. I Prowadzenie gminnej ewidencji zabytkow miasta Lodzi art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
w postaci bazy elektronicznej i kart adresowych, w tym: zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 
1) uzupelnianie i uaktualnianie danych w tym z pozn. zm.) 

wartosciowanie zasobu gminnej ewidencji zabytkow; 
2) przygotowywanie gromadzenie dokumentacji art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

fotograficznej; postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 
3) aktualizacja danych warstwy mapy obiektow z pozn. zm.) 

zabytkowych w Systemie Informacji 0 Terenie; 
4) uczestniczenie w oglydzinach obiektow rozporz£!dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

organizowanych przez Wojewodzki Urz£!d Ochrony z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytkow, 
Zabytkow w Lodzi; krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow 

5) zlecanie wykonania tzw. "bialych kart" zabytkowych oraz krajowego wykazu zabytkow skradzionych lub 
obiektow oraz prowadzenie ich rejestru; wywiezionych za granicy niezgodnie z prawem (Dz. U. poz. 661, 

6) wydawanie zaswiadczen. z pozn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal£!cznik do zarz£!dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r., z pozn. zm.) 

19. I Przygotowywanie wytycznych konserwatorskich do I art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
zapisow miejscowego planu zagospodarowania i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
przestrzennego. 

20. I Opiniowanie projektow miejscowego planu I art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodnosci i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 
z ustaW£! 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. 

21. I Prowadzenie spraw zwi£!zanych z udzielaniem zamowien I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych I wlasne gminy 
publicznych, wtym: (Dz. U. z2019 r. poz. 1843) 
1) przygotowanie materialow i dokumentow niezbydnych 
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do wszczycia postypowan 0 udzielenie zam6wien 
publicznych ( opisu przedmiotu zam6wienia, 
szacunkowej wartosci zam6wienia, wzorow umow 
itp.); 

2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
3) zlecanie wykonania m.in. badan konserwatorskich, 

kart ewidencyjnych, analizy zasobu lodzkich 
zabytk6w. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal<lcznik do zarz<ldzenia Nr 2379NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 paidziemika 2019 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zal<lcznik do zarz<ldzenia 
Nr 2680NIIIIl9 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 
2019 f., z poin. zm.) 

22. I Podejmowanie czynnosci zwi¥anych z ochron<l dobr I art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece I wlasne gminy 
kultury w zakresie przewidzianym w ustawie nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z poin. zm.) 
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz innymi 
przepisami, w tym: 
1) zapewnienie warunkow prawnych, organizacyjnych 

i finansowych umozliwiaj<lcych trwale zachowanie 
zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrozeniom mog<lcym spowodowac 
uszczerbek dla wartosci zabytkow; 

3) udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania 
z zabytkow; 

4) przeciwdzialanie kradziezy, zaglntyciu lub 
nielegalnemu wywozowi zabytkow za granicy. 

23. I Sporz<ldzanie gminnego programu opieki nad zabytkami art. 87 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
na okres 4 lat oraz jego monitoring, sporz<ldzanie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 
sprawozdafi zjego realizacji. z poin. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal<lcznik do zarz<ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r., z poin. zm.) 
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24. I Sporzqdzanie materialow dotyczqcych obiektow rozporzqdzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. I wlasne gminy 
zabytkowych na terenie miasta Lodzi do planow ochrony w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytkow 
zabytkow na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
kryzysowych. (Dz. U. poz. 2153) 

25. I Ustanawianie spolecznych opiekunow zabytkow oraz I art. 103 i art. 105 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. I wlasne powiatu 
wspolpraca z nimi w zakresie ochrony zabytkow. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 282, z pozn. zm.) 

26. I Wnioskowanie do mlnlstra wlaSciwego ds. kultury art. 106 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. I wlasne powiatu 
i ochrony dziedzictwa narodowego 0 przyznanie odznaki 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
"Za opieky nad zabytkami". poz. 282, z pozn. zm.) 

27. I Skladanie wnioskow do Lodzkiego Wojewodzkiego art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. I wlasne powiatu 
Konserwatora Zabytkow 0 wpis do rejestru zabytkow 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
nieruchomych. poz. 282, z pozn. zm.) 

28. I Przyjmowanie zawiadomien w przypadku ujawnienia art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. I wlasne gminy 
przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
oraz 0 znalezieniu przedmiotu archeologicznego poz. 282, z pozn. zm.) 
lub odkryciu wykopaliska oraz przekazywanie 
zawiadomien do Lodzkiego W ojewodzkiego 
Konserwatora Zabytkow. 

29. I Prowadzenie spraw zwiqzanych z dokumentowaniem I art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
i badaniem obiektow zabytkowych. i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

30. I Prowadzenie spraw zwiqzanych z uznaniem zabytkow I art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow I wlasne gminy 
Lodzi za Pomnik Historii. i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
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31. I Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z tworzeniem park6w I art. 16 ust. 1, 1 a i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie I wlasne gminy 
kulturowych i organizowaniem ich ochrony. zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 

z p6zn. zm.) 

32. 

33. 

Zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej poprzez 
m.in. sporz,!dzenie - w uzgodnieniu z L6dzkim 
W ojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w planu 
ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz jego 
aktualizowanie. 

Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z przestrzeganiem 
regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 
w zakresie urz'!dzen reklamowych, dzialalnosci handlowej 
i uslugowej poza budynkami, organizowania wydarzen 
kulturalnych, skladowania odpad6w, prowadzenia rob6t 
budowlanych, sytuowania obiekt6w malej architektury 
oraz tymczasowych obiekt6w budowlanych. 

art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

§ 33 ust. 1 pkt 15 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

§ 3 ust. 2 pkt 2 uchwaly Nr XXII483/15 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utWOr-zenia Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 174, 
z p6zn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 15 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XXII483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 grudnia 
2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 174, 
z p6zn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 15 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z p6zn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

34. I Opiniowanie zamierzen inwestycyjnych na terenie Parku I art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece I wlasne gminy 
Kulturowego ulicy Piotrkowskiej. nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z p6zn. zm.) 

uchwala Nr XXIl483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 174, 
z p6zn. zm.) 
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35. I Obsluga administracyjno-organizacyjna Komitetu 

36. 

Steruj£!cego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej. 

Przygotowywanie i przekazywanie 
przeznaczonych do zamieszczenia w 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

materialow 
Biuletynie 

w zakresie 

37. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz£!dzania Kontaktami z Mieszkancami 

§ 33 ust. 1 pkt 15 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal£!cznik do zarz£!dzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r., z pozn. zm.) 

§ 2 ust. 7 zarz£!dzenia Nr 3202NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie powolania Komitetu 
Steruj£!cego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pozn. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal£!cznik do zarz£!dzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal£!cznik nr 1 do rozporz£!dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal£!cznik nr 6 do rozporz£!dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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II. Zespol Rozwoju Miasta 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Prowadzenie analiz dotycz,!cych chlonnosci § 33 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
mieszkaniowej, komunikacyjnej i inwestycyjnej miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi oraz opracowywanie analiz mozliwosci lokalizacji Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 
inwestycji jako wytycznych do sporz,!dzenia ofert 
inwestycyjnych i planow miejscowych. 

2. I Prowadzenie spraw zwi'lZanych z ustaleniem lokalizacji ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. 0 ulatwieniach w przygotowaniu I wlasne gminy 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzysz'!cych. towarzysz'!cych (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, z pozn. zm.) 

uchwala Nr LXXVII2076/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 paidziemika 2018 r. w sprawie lokalnych standardow 
urbanistycznych dla Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 5644, z pozn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ'ldzenia N r 637 NIIII 19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

3. I Sporz,!dzanie oceny studium i planow miejscowych pod rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
k,!tem koniecznosci wprowadzenia zmian urealniaj,!cych i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
i aktualizuj,!cych ich tresc (zapisy oraz rysunki). z pozn. zm.) 

§ 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

4. I Sporz,!dzanie koncepcji analiz programowo- rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
przestrzennych dla wybranych obszarow miasta Lodzi i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
oraz planistycznych opracowan szczegolowych z pozn. zm.) 
potrzebnych dla spojnego rozwoju miasta Lodzi lub 
niezbydnych dla stymulacji rozwoju np. opracowan I § 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
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ofertowych. Lodzi (zal'lcznik do zarZfldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

5. I Wnioskowanie zmian mleJscowego planu rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi oraz i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania z pozn. zm.) 
przestrzennego miasta Lodzi, a takZe jego monitoring 
w tym formulowanie projektow wnioskow i opinii § 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Prezydenta Miasta Lodzi do planow miej scowych, Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637 NIIII19 Prezydenta Miasta 
studiow oraz innych opracowan z zakresu planowania Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r., z pozn. zm.) 
i zagospodarowania przestrzennego sporz'ldzanych przez 
gminy s'lsiednie, samorz'ld wojewodztwa i administracjy 
rZ'ldow'l. 

6. IOpiniowanie rozwi'lZan komunikacyjnych pod k'ltem rozdzial 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu I wlasne gminy 
spojnosci ze struktur'l miasta Lodzi, jakosci przestrzeni i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
publicznej, optymalizacji rozwi'lzan projektowych oraz z pozn. zm.) 
zgodnosci ze studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi I § 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Lodzi (zal'!cznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

7. I Sporz,!dzanie - na wniosek komorek organizacyjnych § 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi lub miejskich jednostek (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
organizacyjnych opinii oraz propozycji zmian z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 
do przygotowywanych przez nie specyfikacji istotnych 
warunkow zamowlenia publicznego i umow, 
w zwi'lZku ze zlecaniem podmiotom zewnytrznym 
opracowatl w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

8. I Opracowywanie harmonogramu sporz'ldzania planow I § 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
zagospodarowania przestrzennego. Lodzi (zal'lcznik do zarZfldzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

9. N adzorowanie opracowywania miej scowych 
zagospodarowania przestrzennego. 

planow I § 33 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 
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Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pazn. zm.) 

10. IOpracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji I ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U.I wlasne gminy 
funkcjonalno-przestrzennych dla inwestycji z 2020 r. poz. 470, z pazn. zm.) 

11. 

12. 

13. 

kubaturowych. 

Przygotowywanie i przekazywanie materialaw 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi w zakresie zadan Zespolu 
oraz ich aktualizacja. 

Zlecanie, organizowanie przeprowadzania konkursaw 
dotycz'1cych przestrzennego rozwoju miasta Lodzi. 

Przygotowywanie i przekazanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'1dzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 33 ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'1cznik do zarz'1dzenia N r 637 NIH/ 19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z pazn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pazn. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialaw 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'1cznik do zarz'1dzenia Nr 9375NH/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pazn. zm.) 

Strategia przestrzennego rozwoju Lodzi 2020+ (zal'1cznik I wlasne gminy 
do uchwaly Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
16 stycznia 2013 r.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal'1cznik nr 1 do rozporz'1dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pazn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal'1cznik nr 6 do rozporZ'}dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pazn. zm.) 
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III. Zespol ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
i dochodow budzetu miasta Lodzi w czysci dotycz<lcej (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pozn. zm.) 
Biura, w szczegolnosci: 
1) przygotowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu oraz projektow planow i planow 
finansowych w zakresie realizowanych zadan oraz ich 

ustawa z dnia 29 wrzesnla 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351, z po in. zm.) 

aktualizacj a; 
2) wnioskowanie w sprawle zmlan w 

i planach finansowych; 

rozporz<ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
budZecie 12018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1393, z pozn. zm.) 
3) sporZ<ldzanie projektow harmonogramow 

i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz przygotowywanie ich zmian; 

4) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatkow, 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty oraz 
prowadzenie ich ewidencji; 

5) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
6) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatkow 

wedlug szczegolowej klasyfikacj i dochodow 
i wydatkow; 

7) sporz<ldzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowy na realizowane zadania; 

8) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu 
w zakresie dochodow i wydatkow w czysci dotycz<lcej 
Biura; 

9) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksiygowosci dotycz<lcych realizacji dochodow 
i wydatkow, zaangaZowania srodkow oraz saId 
nalemosci i zobowi<lZan; 

10) sporz<ldzanie sprawozdan budzetowych 
i finansowych oraz analiz i informacji z wykonania 
budzetu przez Biuro. 

rozporz<ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marc a 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz<lcych ze zrodel 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

rozporz<ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz<ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
panstwa, budzetow jednostek samorz<ldu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz<ldowych zakladow budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek 
budzetowych maj<lcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

uchwala Nr XCII160811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budZetowej 
(z pozn. zm.) 
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coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 

coroczne zarzCldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzorow materialow planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzCldzenie Nr 6529NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowiClZujClcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Lodzi 

zarzCldzenie Nr 601NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 lutego 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian 
budzetu, zmian w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporzCldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (zalClcznik do zarzCldzenia 
Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r., z pozn. zm.) 

Zasady sporzCldzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdafi w zakresie operacj i finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zalClcznik do zarzCldzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 f., Z pozn. zm.) 
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2. 

3. 

Sporz,!dzanie i aktualizowanie planu zamOWlen 
publicznych Biura oraz prowadzenie rejestru udzielanych 
zamowieii publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
zamowieii publicznych nie stosuje sit;. 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdaii 
finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji 0 stanie 
mienia komunalnego Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 30 12NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 stycznia 
2020 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzt;du Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi¥uj,!ce w Urzt;dzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 260NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 f., Z pozn. zm.) 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 637 NIIII 19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 f. - Prawo zamowieii publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

§ 2 ust. 5 Regulaminu udzielania zamowieii publicznych 
w Urzt;dzie Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 2379NII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 paidziemika 
2019 r.) 

Regulamin udzielania zamowieii publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowieii publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowieii 
publicznych nie stosuje sit; (zal'!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 2680NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 
2019 r., z pozn. zm.) 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie ewidencjonowanie 

Instrukcja kancelaryjna (zal,!cznik nr 1 do rozporz,!dzenia Prezesa I wlasne gminy 
wplywaj,!cej I Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
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korespondencji; kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosciq zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
i dekretacjq; 

3) wykonywanie czynnoscl zwiqzanych z wysylaniem 
korespondencj i; 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 
i dokumentow przedkladanych do podpisu bqdz 
parafowania dyrektorowi lub zastypcy dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora Biura 
i jego zastypcy oraz zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej Biura; 
7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 

ich do wlasciwych komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi bqdz innych jednostek organizacyjnych. 

zarzqdzenie Nr 2960NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacjq 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (z pozn. zm.) 

4. I Prowadzenie spraw zwiqzanych z: I rozdzialy 2--4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
1) zaopatrzeniem pracownikow Biura w materialy (Oz. U. z 2019 r. poz. 351, z pozn. zm.) 

biurowe i urzqdzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, pieczqtki, identyfikatory itp.; Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 

2) gospodarowaniem mieniem znajdujqcym siy Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6840NII/17 
na WYPosaZeniu Biura, w szczegolnosci: Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia Zasady zamawiania, ewidencj onowania, uzywania, 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie przechowywania oraz likwidacji pieczyci i pieczqtek (zalqcznik 
ksiqg inwentarzowych oraz ich aktualizacja, do zarzqdzenia Nr 8978NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjy srodkow 18 lipca 2018 r.) 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. I zarzqdzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzydzie Miasta 
Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
skladnikow majqtkowych stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
bydqcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
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5. Przygotowanie korespondencji dotycz'lcej pracownik6w 
Biura w sprawach: osobowych, podnoszenia wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny 
pracy, badan profilaktycznych, opis6w stanowisk pracy 
itp. 

Nr 379NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 stycznia 
2019 r., z p6zn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 3301NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
(z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.1 wlasne gminy 
poz. 1040, z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorz'ldowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r. 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz'ldowych 
(Dz. U. poz. 936, z p6zn. zm.) 

§ 4 rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownik6w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do cel6w 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w U rZydzie Miasta Lodzi (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 4005NIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 maja 2020 r.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 8524NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z pozn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 6755NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6zn. zm.) 
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6. 

7. 

I Prowadzenie spraw dotycz'lcych czasu pracy 
pracownikow Biura, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 

ksi£!Zkami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownikow; 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwi'lzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi'lZanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac'l w godzinach 
nadliczbowych. 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslaj'lcy szczegolowy sposob przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Vrzydzie Miasta Lodzi 
i organizowania egzaminu koncz'lcego ty sluzby (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 kwietnia 2017 r., z porn. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow V rZydu Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6545NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 2017 r.) 

zarz'ldzenie Nr 8522NIII18 
1 czerwca 2018 r. w 
kompetencyjnego i zasad 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
sprawie wprowadzenia Modelu 
wartosciowania stanowisk pracy 

dzialy VI -VIII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 1 wlasne gminy 
(Dz. V. z 2019 r. poz. 1040, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. V. 
z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w V rZydzie Miasta Lodzi (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 4005NIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 maja 2020 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Vrzydu Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
N r 6840NIIIl 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z pozn. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi'lZanych z 
i ochron'l danych osobowych w Biurze. 

przetwarzaniem I rozporz'ldzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/6791 wlasne gminy 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 
w zwi'lZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og61ne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6in. zm.) 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

zarz~dzenie Nr 8183NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

8. I Sporz~dzanie i aktualizowanie szczeg61owego wykazu I § 65 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik I wlasne gminy 
zadan realizowanych przez Biuro. do zarz~dzenia Nr 637 IVIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

27 lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

9. I Przygotowywanie projekt6w upowaZnien i pelnomocnictw I § 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
dla pracownik6w Biura. Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

zarz~dzenie Nr 2868NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lute go 2016 r. w sprawie udzielania upowaznlen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6in. zm.) 

10. I Prowadzenie spraw zwi~anych z kontrol~, w tym I Regulamin kontroli (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1094NII/15 I wlasne gminy 
prowadzenie ksi~ki kontroli Biura (dla kontroli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
wewnytrznych przeprowadzanych przez kontroler6w 
Urzydu Miasta Lodzi). 

11. I Prowadzenie spraw dotycz~cych skarg, wniosk6w dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 
dokumentacji, sporz~dzanie okresowych sprawozdan z p6in. zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
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12. I Nadzor finansowy nad instytucj'l kultury "inLodz21": 
1) przekazywanie instytucji kultury "inLodz21" 

informacji 0 wysokosci dotacji podmiotowych 

poz.870) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji, przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wnioskow (Dz. U. poz. 46) 

zarz'ldzenie Nr 3488NIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji 
w Urzydzie Miasta Lodzi oraz rozpatrywania petycji przez 
miejskie jednostki organizacyjne 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pozn. zm.) 

przyjytych w uchwale budzetowej; 
2) weryfikacja przedkladanych projektow 

i planow finansowych; 

ustawa z dnia 29 wrzesnla 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
planow I z 2019 r. poz. 351, z pow. zm.) 

3) monitorowanie realizacji budzetu; 
4) weryfikacja prawidlowosci dysponowania przez 

instytucjy przyznanymi srodkami budzetowymi oraz 
pozyskanymi srodkami pochodz'lcymi z innych zrodel 
na podstawie przekazanych dokumentow; 

5) weryfikacja skladanych sprawozdan finansowych pod 
wzglydem ich zgodnosci z planem, zatwierdzonym 
budzetem, pod wzglydem formalno-rachunkowym 
oraz ich zatwierdzenie. 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budzetowych i samorz'ldowych zakladow budzetowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1718) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz'lcych ze zrodel 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 

uchwala Nr V/156/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego 
2019 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury 
pod nazw'l "inLodz21" (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1115) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z pozn. zm.) 
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13. I Przygotowywanie wniosk6w w sprawach osobowych 
Dyrektora instytucji kultury "inLodz21" oraz prowadzenie 
spraw dotycz'lcych udzielania urlop6w i innych zwolnien 
od pracy Dyrektorowi. 

14. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz 
informacj i sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycji Biura. 

coroczne zarz'ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w material6w planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

§ 33 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lute go 2019 r., z p6in. zm.) 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.1 wlasne gminy 
poz. 1040, z p6in. zm.) 

ustawa z dnia 25 paidziemika 1991 r. 0 organizowaniu 
i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 

ustawa z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagradzaniu os6b kieruj'lcych 
niekt6rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) 

rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1632) 

§ 33 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637 NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z p6in. zm.) 
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r. 
Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 7272) 

wlasne gminy 
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15. 

16. 

17. 

Sporzqdzanie i aktualizowanie wyciqgow z jednolitego 
rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Biura. 

Przygotowywanie i przekazywanie materialow 
przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi w zakresie zadan Zespolu 
oraz ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal'lcznik do zarzqdzenia Nr 9328NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zal'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia Prezesa I wlasne gminy 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pozn. zm.) 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
BIURA ARCHITEKTA MIASTA 

Zal(!cznik 
do Szczegolowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
U rZydu Miasta Lodzi 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU 
URZF;DU MIAST A LODZI 

DYREKTOR BIURA r----

Zast~pca Dyrekto ra 

~ Oddzial Ochrony Dziedzictwa 
i Estetvki Miasta 

Zespol Rozwoju Miasta 
Zespol 

"--

ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 
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