
ZARZ1\DZENIE Nr 51'13 NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 48 wrzesnia 2020 r. 

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
U rz~dowi Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzydu Miasta Lodzi, stanowi,!cym zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 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 
29 lipca 2019 r., Nr 2148NIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r., Nr 2541NIIII19 z dnia 
8 listopada 2019 r., Nr 2685NIIII19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 2970/VIIII19 z dnia 
31 grudnia 2019 r., Nr 3120NIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 3664NIII/20 z dnia 
25 marca 2020 r., Nr 3874NIIII20 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Nr 4172NIIII20 z dnia 
29 maja 2020 r. i Nr 4677/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r. - wprowadzam nastypuj,!ce zmiany: 

1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W urzydzie istniej,! komorki organlzaCYJne, oznaczone nastypuj ,!cymi 
symbolami literowymi: 
1) Departament Prezydenta 

w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Biuro Prezydenta 
b) Biuro Rady Miejskiej 
c) Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta 
d) Biuro ds. Zarz,!dzania Kadrami 
e) Wydzial Prawny 
t) Wydzial Zarz,!dzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa 

2) Departament Ekologii i Klimatu 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Wydzial Ksztaltowania Srodowiska 
b) Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

3) Departament Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Wydzial Informatyki 
b) Wydzial Techniczno-Gospodarczy 
c) Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 
d) Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy 

4) Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Biuro Architekta Miasta 

DPr, 

DEK, 

DZSP, 

DPRG, 

b) Biuro Rozwoju Gospodarczego i W spolpracy Miydzynarodowej 
c) Wydzial Urbanistyki i Architektury 

5) Departament Gospodarowania Maj~tkiem DM, 

BPr, 
BRM, 
BRP, 
BZK, 
WPr, 
ZK; 

KS, 
OSR' , 

Inf, 
TG, 
ZSS, 
BHP; 

BAr, 
BRG, 
UA; 



w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Wydzial Dysponowania Mieniem 
b) Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
c) Oeodeta Miej ski 

6) Departament Rewitalizacji i Sportu DRS, 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
b) Wydzial Sportu 
c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentow 

7) Departament Pracy, Edukacji i Kultury DEP, 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Oospodarczej 
b) Wydzial Edukacji 
c) Wydzial Oospodarki Komunalnej 
d) Wydzial Kultury 
e) Oddzial Ochrony Informacji Niejawnych 

8) Departament Strategii i Rozwoju DSR, 
w sklad ktorego wchodz'!: 
a) Biuro Aktywnosci Miejskiej 
b) Biuro Audytu Wewnytrznego i Kontroli 
c) Biuro Inzyniera Miasta 
d) Biuro Nadzoru Wlascicielskiego 
e) Biuro Promocji i Nowych Mediow 
f) Biuro Strategii Miasta 
g) Wydzial ds. Zarz,!dzania Projektami 
h) Wydzial Zamowien Publicznych 

9) Departament Organizacji Urz-rdu i Obslugi Mieszkancow DOM, 
w sklad ktorego wchodz'!: 
a) Biuro Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 
b) Biuro Organizacji Urzydu 
c) Wydzial Organizacyjno-Administracyjny 
d) Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow 
e) Wydzial Spraw Obywatelskich 
f) Wydzial Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami 
g) Urz'!d Stanu Cywilnego 

10) Departament Finansow Publicznych DFP, 
w sklad ktorego wchodz,!: 
a) Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 
b) Wydzial Budzetu 
c) Wydzial Finansowy 
d) Wydzial Ksiygowosci 

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Departamentami kieruj,! dyrektorzy departamentow."; 

3) w§15: 

a) ust. 3 i 4 otrzymuj,! brzmienie: 

DM, 
ZNN, 
OM; 

BRiM, 
Spt, 
MRK; 

BPZ, 
Ed, 
OK, 
Kul, 
OIN; 

BAM, 
BAWiK, 
BIM, 
BNW, 
BPM, 
BS, 
ZPr, 
ZP; 

BBI, 
OU, 
OA, 
PJR, 
SO, 
ZKM, 
USC; 

BE, 
Bd, 
Fn, 
Ksg."; 

,,3. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, oprocz zadan, 0 ktorych mowa 
w ust. 1, nadzoruje Zarz'!d Drog i Transportu, Zarz'!d Inwestycji Miejskich oraz 
Centrum Uslug Wspolnych. 



4. Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Spolecznych, opr6cz zadan, 
o kt6rych mowa w ust. 1, nadzoruje Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi i 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi, a zajego posrednictwem koordynuje i 
monitoruje plac6wki opiekunczo-wychowawcze i centra administracyjne.", 

b) po ust. 5 dodaje siy ust. 5a w brzmieniu: 

,,5a. Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego, opr6cz zadan, 
o kt6rych mowa w ust. 1, nadzoruje Miejsk,! Pracowniy Urbanistyczn,! w Lodzi."; 

4) uchyla siy § 19; 

5) uchyla siy § 24; 

6) w § 28a w ust. 2: 

a) uchyla siy pkt 1, 

b) w pkt 5 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) Oddzial Ochrony Zieleni."; 

7) rozdzia16 otrzymuje brzmienie: 

"Rozdzial 6 
Zakresy dzialania komorek organizacyjnych w Departamencie Zdrowia i Spraw 

Spolecznych 

§ 29. 1. Do zadan Wydzialu Informatyki nalezy w szczeg61nosci: 
1) informatyzacja urzydu oraz koordynacja informatyzacji miejskich jednostek 

organizacyjnych; 
2) administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sleclowymi systemami 

operacyjnymi, sprzytem sieciowym oraz bazami danych; 
3) zapewnienie ochrony i bezpieczenstwa danych w systemach teleinformatycznych; 
4) gospodarowanie sprzytem i sieci,! komputerow'! oraz koordynacja zaspokajania 

potrzeb urzydu w tym zakresie; 
5) zapewnienie ci,!glosci sprawnego funkcjonowania system6w informatycznych; 
6) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacjy zadan inwestycyjnych po 

zakonczeniu ich realizacji. 
2. Wydzial Informatyki dzieli siy na: 

1) Oddzial Infrastruktury Informatycznej; 
2) Oddzial Logistyki; 
3) Oddzial Rozwoju Uslug Informatycznych; 
4) Oddzial W sparcia U zytkownika; 
5) Oddzial ds. Projekt6w i Rozliczen; 
6) Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych. 

§ 30. 1. Do zadan Wydzialu Techniczno-Gospodarczego nalezy w szczeg61nosci: 
1) administrowanie budynkami urzydu i ich obsluga techniczno-gospodarcza; 
2) publikowanie na tablicach ogloszen urzydu obwieszczen, decyzji i innych 

dokument6w 0 charakterze urzydowym, w tym ogloszen s,!dowych, prokuratorskich, 
komomiczych itp. oraz prowadzenie ich ewidencji; 

3) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacjy zadan inwestycyjnych 
po zakonczeniu ich realizacji; 

4) prowadzenie powielami na potrzeby urzydu. 
2. Wydzial Techniczno-Gospodarczy dzieli siy na: 



1) Oddzial ds. Eksploatacji Budynk6w; 
2) Oddzial ds. Obslugi Techniczno-Gospodarczej; 
3) Zesp61 Ekonomiczno-Organizacyjny. 

§ 31. 1. Do zadan Wydzialu Zdrowia Spraw Spoleczoych nalezy 
w szczeg61nosci: 
1) realizowanie polityki prozdrowotnej miasta; 
2) prowadzenie spraw zwi'lzanych z ochron'l, profilaktyk'l i promocj'l zdrowia; 
3) prowadzenie spraw zwi'lzanych z pelnieniem przez miasto funkcji podmiotu 

tworz'lcego dla samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej; 
4) prowadzenie spraw dotycz'lcych przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy 

w rodzinie; 
5) obsluga Miejskiej Komisji Rozwi'lZywania Problem6w Alkoholowych w Lodzi; 
6) prowadzenie dzialan zmierzaj'lcych do aktywizacji i poprawy jakosci zycia senior6w; 
7) prowadzenie spraw zwi'lzanych z realizacj'l zadan gminy w zakresie opieki nad 

dziecmi w wieku do lat 3; 
8) prowadzenie spraw dotycz'lcych os6b niepelnosprawnych; 
9) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacjy zadan inwestycyjnych po 

zakonczeniu ich realizacji; 
10) koordynowanie wykonania zadan zwi'lzanych z repatriacj'l; 
11) prowadzenie spraw zwi'lzanych z obslug'l program6w L6dzka Karta Duzej Rodziny 

oraz Miejska Karta Seniora, w tym pozyskiwanie partner6w na rzecz rozwijania ofert, 
promocja kart, sprawozdania z realizacji program6w; 

12) sprawowanie nadzoru nad domami pomocy spolecznej prowadzonymi przez miasto, 
z wy1'lczeniem nadzoru sprawowanego przez Miej ski Osrodek Pomocy Spolecznej 
wLodzi; 

13) wsp61praca z organizacjami pozarz'ldowymi, tj. organizacjami pozarz'ldowymi 
oraz podmiotami, 0 kt6rych mow a wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 
polegaj'lca na organizacji konkurs6w ofert, zawieraniu um6w i ich rozliczaniu pod 
wzglydem finansowym w ramach realizacj i zadan z zakresu pomocy spolecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej oraz innych ustaw; 

14) prowadzenie spraw zwi'lzanych z wdrazaniem na terenie miasta przepis6w ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach altematywnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 908 i 1086). 

2. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych dzieli siy na: 
1) Oddzial Finansowy; 
2) OddzialOrganizacyjno-Inwestycyjny; 
3) Oddzial ds. Kontroli; 
4) Oddzial ds. Os6b Niepelnosprawnych; 
5) Oddzial ds. Polityki Senioralnej; 
6) Oddzial ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia; 
7) Samodzielne Stanowisko ds. Elektromobilnosci. 

3. Dyrektor Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, z upowaZnienia prezydenta, 
sprawuje nadz6r nad jednoosobowymi sp61kami miasta oraz sp61kami z udzialem miasta 
prowadz'lcymi dzialalnosc lecznicz'l, w zakresie zwi'lzanym z wykonywaniem uprawnien 
wlascicielskich. 

4. Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych nadzoruje: 
1) samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej, dla kt6rych podmiotem tworz'lcym 

jest miasto; 



2) Miejski Zesp61 Zlobk6w w Lodzi; 
3) domy pomocy spolecznej prowadzone przez miasto. 

§ 32. Do zadan Oddzialu ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy nalezy wykonywanie 
zadan sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych przepisami szczeg61nymi 
w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunk6w i higieny pracy w urzydzie."; 

8) tytul rozdzialu 7 otrzymuje brzmienie: 

"Zakresy dzialania kom6rek organizacyjnych w Departamencie Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego"; 

9) § 34 otrzymuje brzmienie: 

,,34. 1. Do zadan Biura Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy Mi~dzynarodowej 
nalezy w szczeg61nosci: 
1) przygotowywanie i popularyzowanie informacji 0 mozliwosciach i warunkach 

inwestowania w miescie; 
2) opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczeg61nym 

uwzglydnieniem branz priorytetowych; 
3) wspieranie inwestor6w strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji 

oraz dalsza opieka poinwestycyjna; 
4) wspieranie inwestor6w lokalnych tworz'!-cych nowe miejsca pracy; 
5) wspieranie podmiot6w gospodarczych z terenu miasta; 
6) inicjowanie dzialail oraz program6w wspieraj,!-cych innowacyjn,!- przedsiybiorczosc; 
7) organizowanie i prowadzenie spraw zwi,!-zanych ze wsp61prac,!- zagraniczn'!- oraz 

promocj,!- gospodarcz,!- miasta; 
8) obsluga kontakt6w zagranicznych miasta; 
9) wsp61praca z uczelniami. 

2. Biuro Rozwoju Gospodarczego i W sp61pracy Miydzynarodowej dzieli siy na: 
1) Oddzial Ekonomiczny; 
2) Oddzial Rozwoju i Relacji z Inwestorami; 
3) Oddzial W sp61pracy z Zagranic,!-; 
4) Oddzial ds. Nieruchomosci; 
5) Oddzial ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych; 
6) Oddzial ds. Przedsiybiorczosci i Wsp61pracy z Uczelniami."; 

1 0) uchyla siy § 34a, § 35a i § 36; 

11) uchyla siy § 39; 

11) tytul rozdzialu 10 otrzymuje brzmienie: 

"Zakresy dzialania kom6rek organizacyjnych w Departamencie Strategii i Rozwoju"; 

12) w rozdziale 10 dodaje siy § 50b w brzmieniu: 

,,§ 50b. 1. Do zadan Biura Aktywnosci Miejskiej nalezy w szczeg6lnosci: 
1) obsluga organ6w jednostek pomocniczych miasta; 
2) przygotowywanie projekt6w decyzji organ6w miasta oraz analiz i informacji 

w zakresie spraw dotycz,!-cych j ednostek pomocniczych miasta; 
3) przygotowywanie i przeprowadzanie wybor6w do rad jednostek pomocniczych 

miasta oraz referend6w w sprawie odwolania organ6w uchwalodawczych tych 
jednostek; 

4) rozwijanie wsp61pracy z organizacjami pozarz'!-dowymi oraz wspieranie ich 
dzialalnosci; 



5) prowadzenie dzialan zapobiegaj,!cych nierownemu traktowaniu i wykluczeniu 
spolecznemu, 

6) koordynowanie i nadzor spraw z zakresu konsultacji spolecznych i innych dzialan 
dotycz'!cych partycypacj i spolecznej; 

7) prowadzenie spraw zwi'!zanych z konsultacj ami spolecznymi budzetu 
obywatelskiego; 

8) przygotowanie i wdrozenie programu miej skiego wolontariatu 
8) prowadzenie korespondencji okolicznosciowej i intemetowej prezydenta; 
9) prowadzenie spraw patronatow honorowych prezydenta; 
10) organizowanie obchodow rocznic, uroczystosci i swi'!t panstwowych z udzialem 

przedstawicieli miasta; 
11) reprezentowanie interesow dzieci, mlodziezy i seniorow; 
12) prowadzenie czynnosci zwi'!zanych z wyborem lawnikow do s'!dow powszechnych; 
13) prowadzenie ewidencji stowarzyszen maj,!cych siedziby na terenie miasta oraz 

nadzor nad ich dzialalnosci,!; 
14) wykonywanie czynnosci nadzorczych wobec fundacji. 

2. Biuro Aktywnosci Miejskiej dzieli siy na: 
1) Oddzial ds. Administracyjno-Ekonomicznych; 
2) Oddzial ds. Dziedzictwa Lodzi; 
3) Oddzial ds. lednostek Pomocniczych; 
4) Oddzial ds. Komunikacji i Rozwoju Spolecznosci Lokalnych; 
5) Oddzial ds. Organizacji Pozarz'!dowych i Wolontariatu; 
6) Zespol ds. Innowacji i Projektow Aktywnosci Miejskiej; 
7) Zespol ds. Przeciwdzialania Wykluczeniu Spolecznemu; 
8) Samodzielne Stanowisko ds. Monitoringu i Nadzoru Administracyjnego."; 

13) § 52-§ 54 otrzymuj,! brzmienie: 

,,§ 52. 1. Do zadan Biura Iotyoiera Miasta nalezy w szczegolnosci: 
1) wykonywanie zadan zwi'!zanych z zarz,!dzaniem ruchem na drogach publicznych, 

z wyl,!czeniem zadan, ktore realizuje Zarz'!d Drog i Transportu jako zarz'!dca drog, 
w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie projektow organizacji ruchu, opiniowanie 
geometrii drog w projektach budowlanych, wydawanie zezwolen na korzystanie 
z drog w sposob szczegolny; 

2) opracowywanie zalozen do planu zapotrzebowania miasta w cieplo, energiy 
elektryczn,! i paliwa gazowe oraz koordynacja planow tworzonych przez 
przedsiybiorstwa energetyczne dzialaj,!ce na terenie miasta; 

3) wspolpraca z Biurem Architekta Miasta i innymi komorkami organizacyjnymi oraz 
miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania rozwoju infrastruktury 
miejskiej; 

4) opracowanie zasad i koordynacja zajyc pasa drogowego, zwi,!zanych z inwestycjami 
i remontami dotycz,!cymi infrastruktury; 

5) prowadzenie spraw zwi,!zanych z wydawaniem uzgodnien na lokalizacjy urz'!dzen 
infrastruktury technicznej na gruntach stanowi,!cych wlasnosc miasta i Skarbu 
Panstwa, z wyl,!czeniem drog publicznych i wewnytrznych, byd,!cych we wladaniu 
Zarz'!du Drog i Transportu, a takze wydawanie oswiadczen 0 dysponowaniu 
nieruchomosciami na cele budowlane. 

2. Biuro Inzyniera Miasta dzieli siy na: 
1) Oddzial Koordynacj i Infrastruktury; 
2) Oddzial Lokalizacji Sieci; 
3) Oddzial Zarz,!dzania Ruchem na Drogach; 



4) Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych. 

§ 53. 1. Do zadan Biura Nadzoru Wlascicieiskiego nalezy w szczeg61nosci: 
1) wykonywanie uprawnien z tytulu posiadanych przez miasto akcj i i udzia16w 

w sp61kach prawa handlowego (z wyl,!czeniem sp61ek prowadz'!cych dzialalnosc 
lecznicz'!) oraz w fundacjach; 

2) przygotowywanie i prowadzenie procesu prywatyzacji sp61ek z kapitalowym 
udzialem miasta; 

3) opiniowanie przeksztalcen podmiot6w podleglych miastu w sp61ki prawa 
handlowego; 

4) tworzenie sp61ek z kapitalowym udzialem miasta we wsp61pracy z wlasciw,! 
kom6rk,! organizacyjn,! urzydu, do kompetencji kt6rej nalez'! zadania z zakresu 
dzialalnosci tworzonej sp61ki. 

2. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego dzieli siy na: 
1) Oddzial Nadzoru Wlascicielskiego; 
2) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

3. Dyrektor Biura Nadzoru Wlascicielskiego, z upowaZnienia prezydenta, sprawuje 
nadz6r nad jednoosobowymi sp61kami miasta oraz sp61kami z udzialem miasta, 
z wyl,!czeniem sp61ek prowadz'!cych dzialalnosc lecznicz,!, w zakresie zwi'!zanym 
z wykonywaniem uprawnien wlascicielskich."; 

§ 54. 1. Do zadan Biura Promocji i Nowych Mediow nalezy w szczeg61nosci: 
1) kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granic,!; 
2) koordynowanie i ujednolicanie dzialan promocyjnych miasta; 
3) promocja walor6w turystycznych miasta; 
4) promocj a turystyki biznesowej; 
5) upowszechnianie kultury poprzez dzialania promocyjne miasta; 
6) opracowywanie i rozpowszechnianie periodyk6w miejskich; 
7) opiniowanie wydawnictw przygotowywanych przez urz,!d; 
8) redagowanie i obsluga portali i serwis6w internetowych, z wyl,!czeniem Biuletynu 

Informacji Publicznej; 
9) organizowanie i nadzorowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Lodzi (SIW). 

2. Biuro Promocji i Nowych Medi6w dzieli siy na: 
1) Oddzial Promocji i Turystyki; 
2) Oddzial Wsparcia Graficznego; 
3) Zesp61 N owych Medi6w; 
4) Zesp61 ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych. 

3. Biuro Promocji i Nowych Medi6w nadzoruje L6dzkie Centrum Wydarzen."; 

14) dodaje siy § 55 i § 56 w brzmieniu: 

,,§ 55. 1. Do zadan Biura Strategii Miasta nalezy w szczeg61nosci: 
1) podejmowanie dzialail na rzecz strategicznego rozwoju miasta; 
2) monitoring strategii i wynikaj,!cych z niej polityk; 
3) koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez wlasciwe rzeczowo 

kom6rki organizacyjne urzydu, w tym sprawy dotycz'!ce spis6w powszechnych, 
opracowanie zbiorczych sprawozdan statystycznych; 

4) wsparcie w pozyskiwaniu srodk6w finansowych pochodz,!cych z funduszy 
europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne oraz monitorowanie 
wykorzystania alokacji ww. funduszy oraz budzetu panstwa dedykowanych miastu 
w ramach priorytet6w inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 



Wojewodztwa Lodzkiego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a takze 
negocjacje ww. alokacji; 

5) koordynacja wdrozenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
w ramach Lodzkiego Obszaru Metropolitamego na terenie miasta; 

6) reprezentowanie interesow miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi 
organizacj ami mit(dzynarodowymi w kontekscie strategicznym. 

2. Biuro Strategii Miasta dzieli sit( na: 
1) Oddzial Analiz; 
2) Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny; 
3) Oddzial Monitorowania Strategii i Programow; 
4) Oddzial Strategicznych Projektow Europejskich; 
5) Zespol ds. Wspolpracy z Organizacjami Mit(dzynarodowymi. 

§ 56. 1. Do zadan Wydzialu ds. Zarz~dzania Projektami nalezy 
w szczegolnosci: 
1) zarz,!dzanie projektami i programami wskazanymi odrt(bnym zarz,!dzeniem 

prezydenta; 
2) zarz,!dzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Lodzi; 
3) opracowanie i wdrozenie w urzt(dzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych 

standardow i procedur zarz,!dzania projektami i programami; 
4) wspieranie komorek organizacyjnych urzt(du oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych i pozostalych podmiotow miejskich w zakresie metodyki 
zarz,!dzania projektami i programami; 

5) nadzor i koordynowanie dzialan zwi,!zanych z wdrozeniem i obslug,! systemu 
informatycznego wspomagaj,!cego zarz,!dzanie projektami i programami; 

6) nadzorowanie przestrzegania przyjt(tej metodyki zarz,!dzania projektami 
. . 
1 programaml. 

2. Wydzial ds. Zarz,!dzania Projektami dzieli sit( na: 
1) Oddzial Organizacyjny; 
2) Oddzial ds. Metodyki i W sparcia Zarz'!dzania; 
3) Oddzial ds. Projektow."; 

15) uchyla sit( § 57; 

16) uchyla sit( § 60; 

17) po § 60a dodaje sit( § 60aa w brzmieniu: 

,,§ 60aa. 1. Do zadan Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego nalezy 
w szczegolnosci: 
1) ewidencjonowanie, organizowanie wykonania i ekspedycja uchwal rady 

przekazanych prezydentowi do wykonania, zarz'!dzen prezydenta i innych aktow 
prawnych oraz ustalen podjt(tych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta 
Lodzi, a takze interpelacj i i wnioskow radnych oraz wnioskow komisj i rady; 

2) formalna kontrola poprawnosci projektow aktow prawnych (uchwal rady, zarz'!dzen 
prezydenta); 

3) prowadzenie dzialan zwi'!zanych z polityk,! jakosci w urzt(dzie; 
4) realizacj a zadan zwi,!zanych z przeprowadzaniem referendow oraz wyborow 

do organow wladzy panstwowej , samorz,!dowej i Parlamentu Europej skiego, 
z wyl,!czeniem wyborow do jednostek pomocniczych miasta oraz referendow 
w sprawie odwolania organow uchwalodawczych tych jednostek, wyborow 
lawnikow, wyborow Mlodziezowej Rady Miejskiej w Lodzi, wyborow Izby 
Rolniczej Wojewodztwa Lodzkiego; 



5) obsluga multimedialna sesji rady oraz pozostalych narad, posiedzen, konferencji, itp. 
zwi'!zanych z potrzebami urzydu; 

6) gospodarowanie taborem samochodowym urzydu; 
7) prowadzenie spraw dotycz,!cych zaopatrzenia urzydu w pieczycie urzydowe 

i piecz'!tki, materialy i pomoce biurowe oraz inne wyposazenie niezbydne do jego 
funkcjonowania. 

2. Wydzial Organizacyjno-Administracyjny dzieli siy na: 
1) Oddzial Obslugi Biurowej; 
2) Oddzial Prezydialny; 
3) Oddzial Transportu; 
4) ZespolOrganizacyjno-Ekonomiczny."; 

18) w § 60c: 

a) w ust. 1 w pkt 5 srednik zastypuje siy kropk,! i uchyla siy pkt 6-8, 

b) w ust. 2 w pkt 4 srednik zastypuje siy kropk,! i uchyla siy pkt 5; 

19) po § 60e dodaje siy § 60fw brzmieniu: 

,,§ 60f. Do zadan Biura Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych 
Osobowych nalezy w szczegolnosci: 
1) realizacja spraw z zakresu ochrony danych osobowych; 
2) realizacja zadan dotycz,!cych opracowania i wdrozenia Systemu Zarz,!dzania 

Bezpieczenstwem Informacji; 
3) koordynacja i udostypnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Biuro Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych dzieli siy na: 
1) Oddzial ds. Informacji Publicznej; 
2) Zespol ds. Konsultacji i Koordynacji Spraw z Zakresu Ochrony Danych 

Osobowych; 
3) Zespol ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk 

w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowych."; 

20) schemat organizacyjny Urzydu Miasta Lodzi, stanowi,!cy zal,!cznik do Regulaminu 
organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, otrzymuje brzmienie jak w zal,!czniku 
do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem 21 wrzesnia 2020 r. 

~~ PREZYDENTM~ 

Hanna ZDANOWSKA 




