
ZARZ1\DZENIE Nr515~ NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia lib stycznia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegolowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), w zwi,!-zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) 
oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowiqcego zal,!-cznik do 
zarz,!-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzqdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia 
29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 
2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., 
Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziemika 2012 r., Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555NI/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., 
Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 25 lute go 2013 r., 
Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 15 listopada 2013 r., 
Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., 
Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187 NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 
19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NII/15 z dnia 3 marca 
2015 r., Nr 1370NII115 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411NIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marc a 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r. 
i Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta 
Lodzi, stanowi,!-cy zal,!-cznik do niniejszego zarz,!-dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!-dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz,!-dzenie Nr 705/WI13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 stycznia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. 
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3. 

Zahtcznik 
do zarz,!dzenia Nr 515ft NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4b stycznia 2017 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN REALIZOWANYCH 
PRZEZ WYDZIAL ZDROWIA I SPRAW SPOLECZNYCH 

W DEPARTAMENCIE KOMUNlKACJI SPOLECZNEJ I ZDROWIA URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Organizacyjno-Ekonomiczny 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

N adzorowanie zgodnosci dzialan samodzielnych art. 121 ust. 1-5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci wlasne gminy 
publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, dla kt6rych leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z p6in. zm.) 
Miasto L6di jest podmiotem tworz'!cym - z przepisami 
prawa, ich statutem i regulaminem organizacyjnym. Zasady nadzoru 1 kontroli nad podmiotami leczniczymi 

niebyd,!cymi przedsiybiorcami, prowadzonymi w formie 
samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, dla 
kt6rych podmiotem tworz'!cym jest Miasto L6di (zal,!cznik do 
zarz,!dzenia Nr 316NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 stycznia 2015 r., z p6in. zm.) 

§ 34b ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi'lZanych z nadawaniem statut6w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci wlasne gminy 
nadzorowanym samodzielnym publicznym zakladom leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z p6in. zm.) 
opieki zdrowotnej oraz dokonywaniem w nich zmian. 

Przygotowywanie dokument6w dotycz'!cych zatrudniania art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie wlasne gminy 
i zwalniania kierownik6w nadzorowanych samodzielnych gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6in. zm.) 
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publicznych zakladow opieki 
wysokosci ich wynagrodzenia, 
rocznych itp. 

zdrowotnej, zmiany I art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci 
przyznawania nagrod leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 

Regulamin wynagradzania kierownikow samodzielnych 
publicznych zakladow opieki zdrowotnej, dla ktorych podmiotem 
tworz'l-cym jest Miasto Lodi (za1'l-cznik do zarz'l-dzenia 
Nr 1258NV11 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 
2011 r., z poin. zm.) 

§ 34b ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (za1'l-cznik do zarz'l-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

4. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z funkcjonowaniem rad I art. 48 ust. 1, 5, 11 i 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.1 wlasne gminy 
spolecznych dzialaj'l-cych w nadzorowanych 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 

5. 

samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej 
dotycz'l-cych m.in. powolywania i odwolywania rad, 
zatwierdzania regulaminow ich dzialalnosci, rozpatrywania 
odwolan od uchwal rad. 

Przeprowadzanie konkursu na stanowisko kierownika oraz 
zast((pcy kierownika (w przypadku, gdy kierownik nie jest 
lekarzem) w nadzorowanych samodzielnych publicznych 
zakladach opieki zdrowotnej. 

rozporz'l-dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektore 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb((d'l-cym 
przedsiybiorc'l- (Dz. U. poz. 182, z poin. zm.) 

wlasne gminy 

6. I Przygotowanie prowadzenie spraw zwi¥anych I art. 60, art. 66, art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. I wlasne gminy 
z pol'l-czeniem, likwidacj'l- lub przeksztakaniem 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, 
dla ktorych Miasto Lodi jest podmiotem tworz'l-cym, rozporz'l-dzenie Ministra Skarbu Panstwa z dnia 22 grudnia 
w szczegolnosci: 2011 r. w sprawie okreslenia wzoru kwestionariusza 
1) opracowywanie planow strategii dotycz'l-cych samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej 

funkcjonowania zakladow; przeznaczonego do przeksztakenia w spolky kapitalow'l- oraz 
2) przygotowywanie programow restrukturyzacji, wykazu dokumentow niezbydnych do sporz'l-dzenia aktu 

prywatyzacji i/lub likwidacji poszczegolnych przeksztakenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 26) 
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zakladow; § 34b ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
3) przygotowywanie projektow aktow prawnych Lodzi (zahl-cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 

dotycz~cych pol~czen, likwidacji lub przeksztalcen Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
zakladow; 

4) monitorowanie wprowadzanych zmian strukturalno
funkcjonalnych w tych zakladach; 

5) nadzorowanie dzialan likwidatorow. 

7. I Prowadzenie spraw pozostaj~cych po zlikwidowanych I art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej I wlasne gminy 
podmiotach leczniczych, zwi~anych z przejyciem przez (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 
miasto Lodi zobowi~an i naleznosci oraz mienia. 

8. I Wykonywanie uprawnien z tytulu posiadanych przez I tytul I, III i IV ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek I wlasne gminy 
miasto Lodi udzialow w spolkach kapitalowych handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z poin. zm.) 

9. 

prowadz~cych dzialalnosc lecznicz~. 

Nadzorowanie gospodarki finansowej samodzielnych 
publicznych zakladow opieki zdrowotnej, dla ktorych 
podmiotem tworz~cym jest miasto Lodi, w tym 
w szczegolnosci: 
1) analizowanie i sporz~dzanie zbiorczych (okresowych 

i rocznych) informacji finansowych na podstawie 
przebiegu i wykonania planow rzeczowo-finansowych, 
rachunkow zyskow i strat, sprawozdan 0 wysokosci 
zobowi~ail i nalemosci, a takZe innych sprawozdan 
w zakresie przychodow i kosztow, przeplywow 
finansowych, wynikow finansowych oraz osi~gniytych 
wskainikow; 

2) analizowanie i sporz~dzanie zbiorczych informacji 
finansowych dotycz~cych wysokosci i realizacji umow 
na udzielanie swiadczen zdrowotnych zawieranych 
przezjednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

3) sporz~dzanie okresowych sprawozdail dotycz~cych 

zatrudnienia sredniego wynagrodzenia 

art. 53a ust. 4 oraz art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia I wlasne gminy 
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 
zpoin. zm.) 

§ 34b ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

Zasady nadzoru kontroli nad podmiotami leczniczymi 
niebyd~cymi przedsiybiorcami, prowadzonymi w formie 
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, dla 
ktorych podmiotem tworz~cym jest Miasto Lodi (zal~cznik do 
zarz~dzenia Nr 316NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 stycznia 2015 r., z poin. zm.) 

Zasady wyboru podmiotow uprawnionych do wykonania badania 
rocznych sprawozdail finansowych samodzielnych publicznych 
zakladow opieki zdrowotnej, dla ktorych podmiotem tworz~cym 
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w nadzorowanych zakladach; 
4) dokonywane oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

zaklad6w na podstawie raport6w skladanych corocznie 
przez zaklady; 

5) analizowanie program6w naprawczych 
i restrukturyzacyjnych sporz,!dzanych przez zaklady; 

6) dokonywanie wyboru podmiot6w uprawnionych do 
wykonywania badania rocznych sprawozdan 
finansowych samodzielnych publicznych zaklad6w 
opieki zdrowotnej; 

7) pozyskiwanie kwartalnych informacji dotycz'!cych 
zawartych przez jednostki kredyt6w i pozyczek, ug6d, 
porozumien i uklad6w ratalnych oraz zajyc 
komomiczych. 

jest Miasto L6di (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 2755/VIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 29 stycznia 2016 r.) 

10. I Koordynowanie prac dotycz,!cych sprawozdan z realizacji I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
planu dochod6w i wydatk6w realizowanych przez (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 
nadzorowan,! jednostky budzetow,! - Miejski Zesp61 
2:1obk6w w Lodzi oraz sporz,!dzanie zbiorczych I ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej 
sprawozdan z wydatk6w strukturalnych realizowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z p6in. zm.) 
przez jednostki nadzorowane przez Wydzial. 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1015) 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

rozporz,!dzenie Ministra Finans6w z dnia 10 marca 2010 r. 
w sprawie szczeg610wej klasyfikacj i wydatk6w strukturalnych 
(Dz. U. poz. 255) 
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11. Sporz(}.dzanie zbiorczego bilansu, wraz z niezbydnymi 
materialami dotycz(}.cymi nadzorowanych samodzielnych 
publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej - na potrzeby 
bilansu skonsolidowanego miasta Lodzi. 

rozporz(}.dzenie Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont 
dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorz(}.du 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz(}.dowych 
zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych maj(}.cych siedziby poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2013 r. poz. 289, 
z p6in. zm.) 

Zasady sporz(}.dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan I wlasne gminy 
finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji 
o stanie mienia komunalnego Miasta Lodzi (zal(}.cznik 
do zarz(}.dzenia Nr 228NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 stycznia 2015 r.) 

12. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w czysci dotycz(}.cej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 
Wydzialu, w szczeg61nosci: 
1) opracowywanie materia16w planistycznych do projektu I ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 

budzetu miasta oraz projekt6w plan6w z 2016 r. poz. 1047) 
i plan6w finansowych w zakresie realizowanych zadan 
oraz ich aktualizacja; rozporz(}.dzenie Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2016 r. 
i planach finansowych; poz. 1015) 

3) sporz(}.dzanie projekt6w harmonogram6w 
i harmonogram6w realizacji dochod6w i wydatk6w rozporz(}.dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010 r. 
oraz ich aktualizacja; w sprawie sprawozdan jednostek sektora finans6w publicznych 

4) kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatk6w, w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty oraz 
prowadzenie ewidencji dokument6w ksiygowych; rozporz(}.dzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. 

5) prowadzenie ewidencji zawieranych um6w; w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, 
prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatk6w przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz(}.cych ze ir6del 
wedlug szczeg610wej klasyfikacji dochod6w zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6m. zm.) 
i wydatk6w, w!ym wydatk6w strukturalnych; 
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6) sporz~dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 

7) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu 
w zakresie dochodow i wydatkow biez~cych 

i maj~tkowych w czysci dotycz~cej Wydzialu; 
8) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 

Ksiygowosci dotycz~cych realizacji dochodow 
i wydatkow, zaangazowania srodkow oraz saId 
naleznosci i zobowi¥an; 

9) sporz~dzanie sprawozdan budzetowych i finansowych 
oraz analiz i informacj i z wykonania budzetu. 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 10 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji wydatkow strukturalnych 
(Dz. U. poz. 255) 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont 
dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz~du 

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz~dowych 

zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych maj~cych siedziby poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 20 l3 r. 
poz. 289, z pozn. zm.) 

uchwala Nr XCII1608110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z pozn. zm.) 

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 zarz~dzenia 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 

zarz~dzenie Nr 4443NIIl3 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminow obowi¥uj~cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 
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zarz,!dzenie Nr 3573NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
13 maja 2016 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz,!dzania 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 (zal,!cznik do 
zarz,!dzenia Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 
paidziemika 2013 r.) 

Zasady sporz,!dzania, przekazywania i kontroli sprawozdail 
budzetowych oraz sprawozdail w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach 
organizacyjnych (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6969NII14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., z poin. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz'!dzenia Nr 1027/W/14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 61utego 2014 r., z poin. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi'!Zuj,!ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

13. I Planowanie i nadzorowanie inwestycji i remontow I dzial V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci I wlasne gminy 
finansowanych z budzetu miasta Lodzi, realizowanych leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 
w podmiotach wykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz,!, w tym: 
1) ustalanie aktualnych i perspektywicznych potrzeb § 34b ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 

inwestycyjno-remontowych podmiotow; Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
2) opracowywanie planow rzeczowo-finansowych Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
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14. 

w zakresie potrzeb inwestycyjno-remontowych 
podmiotow oraz wnioskowanie 0 umieszczenie ich 
w budzecie oraz wieloletniej prognozie finansowej 
miasta; 

3) przygotowywanie projektow umow i aneksow 
na zadania inwestycyjne przekazane do realizacji 
podmiotom w ramach dotacji z budzetu miasta; 

4) monitorowanie, kontrolowanie i rozliczanie 
realizowanych przez podmioty zadan inwestycyjno
maj'!tkowych finansowanych z budzetu miasta. 

Sporz,!dzanie dokumentacji niezbydnej do przekazania 
nadzorowanym miejskim jednostkom organizacyjnym 
skladnikow maj'!tkowych zrealizowanych zadan 
inwestycyjnych. 

15. I N adzor nad przestrzeganiem przez nadzorowane 
samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej zasad 
dysponowania aktywami trwalymi, w tym: 
1) opmlOwanie zbycia aktywow trwalych, 

wydzierzawiania lub wynajycia, skladnikow aktywow 
maj'!tku trwalego oraz oddawania ich 
w uzytkowanie lub uzyczenie; 

2) udzial w prowadzeniu spraw zwi'!Zanych 
z regulowaniem stanu prawnego nieruchomosci, 
ktorymi dysponuj,! nadzorowane zaklady. 

art. 35 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia 
Nr 1027/W/14 z dnia 6 lute go 2014 r., z poin. zm.) 

art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 

§ 34b ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

uchwala Nr XXII362/11 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
14 wrzesnia 2011 r. w sprawie okreslenia zasad dysponowania 
aktywami trwalymi przez samodzielne publiczne zaklady opieki 
zdrowotnej, dla ktorych podmiotem tworz,!cymjest Miasto Lodi 

Zasady nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi 
niebyd,!cymi przedsiybiorcami, prowadzonymi w formie 
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, dla 
ktorych podmiotem tworz'!cym jest Miasto Lodi (zal,!cznik do 
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zarz<ldzenia Nr 316NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 stycznia 2015 r., z poin. zm.) 

16. I Przygotowywanie we wspolpracy z innymi § 4 pkt 6 zarz<ldzenia Nr 4990NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi I wlasne gminy 

17. 

wewnytrznymi komorkami organizacyjnymi Wydzialu - z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjycia systemu wdra.zania 
okresowych sprawozdan z realizacji "Polityki zdrowia dla i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 
Miasta Lodzi 2020+" i innych programow prowadzonych 2020+" oraz powolania Koordynatora W drazania Strategii 
przez Wydzial oraz dokonywanie oceny ich efektow. 

Opracowywanie raportow, analiz, zestawien i informacji 
dotycz<lcych dzialalnosci leczniczej nadzorowanych 
podmiotow leczniczych. 

Zasady nadzoru kontroli nad podmiotami leczniczymi I wlasne gminy 
niebyd<lcymi przedsiybiorcami, prowadzonymi w formie 
samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, dla 
ktorych podmiotem tworz<lcym jest Miasto Lodi (za1<lcznik do 
zarz<ldzenia N r 316/VII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 stycznia 2015 r., z poin. zm.) 

§ 14 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

18. I Prowadzenie spraw zwi~anych z zamowieniami I ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien I wlasne gminy 
publicznymi, w tym sporz<ldzanie planu zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z poin. zm.) 
publicznych realizowanych przez Wydzial oraz jego 
aktualizacja lub modyfikacja. I Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 

Lodzi (za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 4606NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 4 paidziemika 2016 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyra.zonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 
4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r.) 
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19. I Przygotowywanie korespondencji dotycz~cej pracownik6w I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
Wydzialu w sprawach: osobowych, podnoszenia wiedzy z 2016 r. poz. 1666, z p6in. zm.) 
i kwalifikacji zawodowych, bezpieczenstwa i higieny 
pracy, badan profilaktycznych, opis6w stanowisk wi ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
ramach obowi~zuj~cego modelu kompetencyjnego itp. samorz~dowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 

rozporz~dzenie Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz~dowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) 

§ 4 rozporz~dzenia 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 ce16w 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr 1230NIV15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z p6in. zm.) 

zarz~dzenie Nr 6081NV14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 564/W/12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2012 r.) 
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Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 584/W/l2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 sierpnia 
2012 r., z p6in. zm.) 

zarz~dzenie Nr 1199NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

20. I Prowadzenie spraw dotycz~cych czasu pracy pracownik6w I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
Wydzialu, w tym: z 2016 r. poz. 1666, z p6in. zm.) 

21. 

1) sporz~dzanie list obecnosci oraz nadz6r nad ksi~zkami 
wyjsc sluzbowych i prywatnych pracownik6w; rozporz~dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
wykonywanie czynnosci zwi~anych z wyjazdami w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. 
sluzbowymi; z 2014 r. poz. 1632) 

3) prowadzenie spraw zwi~zanych z uriopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac~ w godzinach I Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 
nadliczbowych. do zarz~dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 10 czerwca 2015 r.) 

Prowadzenie spraw zwi~anych z przetwarzaniem 
i ochron~ danych osobowych w Wydziale, w tym: 
1) przygotowywanie wniosk6w 0 wydanie/cofniycie 

upowaZnien do przetwarzania danych osobowych oraz 
kierowanie pracownik6w na przeszkolenie w tym 
zakresie; 

2) prowadzenie ewidencji os6b upowamionych 
do przetwarzania danych osobowych; 

3) wnioskowanie 0 rejestracjy/rozszerzenie lub odebranie 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1027/W/14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6lutego 2014 r., z p6in. zm.) 

art. 36 w zwi~zku z art. 37 i art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy I wlasne gminy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

zarz~dzenie Nr 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj~cej 
spos6b przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj~ce ochrony przetwarzanych danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi 
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uprawnien uzytkownika w sieci lub aplikacjilbazie 
danych; 

4) przygotowywanie projektow zgloszen przetwarzanych 
zbiorow danych osobowych do rejestracji oraz 
aktualizacji. 

22. I Prowadzenie spraw dotyczqcych skarg, wnioskow, dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: prowadzenie postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 
dokumentacji oraz sporzqdzanie okresowych sprawozdan z pozn. zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. poz. 1195, 
z pozn. zm.) 

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

zarzqdzenie Nr 723/W/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg i wnioskow kierowanych do 
Urzydu Miasta Lodzi 

23. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
w zakresie: 
1) zadan Oddzialu; Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
2) organizacji i funkcjonowania jednostek nadzorowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 

przez Wydzial (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
- oraz ich aktualizacja. Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

24. I Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji I wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
wykorzystywania, bydqcych w dyspozycji Wydzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
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25. 

26. 

Opracowanie projektaw upowaZnien pelnomocnictw 
dla pracownikaw Wydzialu. 

Sporz~dzanie szczegalowego wykazu zadail realizowanych 
przez Wydzial. 

27. I Obsluga kancelaryjno-biurowa WYclzi'!Lu,w tym: 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
poz.352) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pain. zm.) 

zarz~dzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowaznien 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi 

Instrukcja obiegu dokumentaw w zakresie rachunkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1027 /W 114 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6lutego 2014 r., z pain. zm.) 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

Instrukcja kancelaryjna (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia Prezesa I wlasne gminy 
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1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji 
wplywaj'lcej do Wydzialu; 

2) przekazywanie korespondencji do dekretacji 
oraz rozdzielanie jej zgodnie z dekretacj'l; 

3) wykonywanie czynnosci zwi'lzanych z wysylaniem 
korespondencji; 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym plsm 
i dokument6w przedkladanych do podpisu b'ldi 
parafowania dyrektorowi lub zastypcy dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkail dyrekcji Wydzialu 
oraz zapewnienie ich obslugi; 

6) obsluga og6lnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie 
ich do wlaSciwych kom6rek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi b'ldi innychjednostek organizacyjnych; 

8) prowadzenie ksi¥ki kontroli Wydzialu dla kontroli 
wewnytrznych i zewnytrznych. 

Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych Dz. U. poz. 67, z p6in. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 3637NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wskazania podstawowego 
sposobu dokumentowania przebiegu zalatwiania i rozstrzygania 
spraw oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad zarz'ldzania 
dokumentacj'l w Urzydzie Miasta Lodzi 

28. I Prowadzenie spraw zwi'lzanych z: I rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
1) zaopatrzeniem pracownik6w w materialy biurowe (Oz. U. z 2016 r. poz. 1047) 

i urz'ldzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz'ltki, identyfikatory itp.; Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj'lcym siy na Urzydu Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1027/WI14 
wyposa.zeniu Wydzialu, w szczeg6lnosci: Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6lutego 2014 r., z p6in. zm.) 
a) prowadzenie ewidencji srodk6w trwalych 

i srodk6w trwalych 0 charakterze wyposa.zenia Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz'ltek (za1'lcznik 
ksi'lg inwentarzowych oraz ich aktualizacja, do zarz'ldzenia Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

b) przygotowywanie wniosk6w 0 likwidacjy srodk6w 28 grudnia 2012 r.) 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. I zarz,!dzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikator6w 
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29. I Sporz~dzanie wyci~gu z jednolitego rzeczowego wykazu 
akt dla potrzeb Wydzialu oraz jego aktualizacja. 

30. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz~dzania 

Kontaktami z Mieszkancami. 

w Urzydzie Miasta Lodzi 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow 
trwalych stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd~cych 

w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1985NIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz~dzenie Nr 3301lVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

Instrukcja kancelaryjna (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 poin. 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 poin. 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 poin. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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Lp. 

1. 

II. Oddzial ds. Os6b Niepelnosprawnych 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Podejmowanie dzialan sluzqcych obronie interes6w os6b 
niepelnosprawnych stosownie do Konwencji 0 prawach 
os6b niepelnosprawnych, w tym: 

Konwencja 0 prawach os6b niepelnosprawnych z dnia 13 grudnia I wlasne 
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) i powiatu 

1) monitorowanie wdraZania postanowien I art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji 
ww. Konwencji; zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 

2) integrowanie srodowiska os6b 
w celu stworzenia warunk6w 
kontakt6w i wzajemnej pomocy; 

niepelnosprawnych I niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 
do utrzymywania 

3) reprezentowanie srodowiska os6b niepelnosprawnych 
wobec urzyd6w, instytucji i organizacji; 

4) informowanie 0 plac6wkach zajmujqcych siy pomoq 
osobom niepelnosprawnym oraz 0 organizacjach 
dzialajqcych na rzecz os6b niepelnosprawnych; 

5) wspieranie organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na 
rzecz os6b niepelnosprawnych i ich rodzin poprzez 
m.in. finansowe wspieranie realizacji zadan, 
informowanie 0 konkursach ofert, mozliwosci 
pozyskiwania srodk6w pozabudzetowych, dzialalnosci 
prowadzonej przez miasto L6dz na rzecz tego 
srodowiska; 

6) opracowywanie informacji, analiz sprawozdan 

7) 

dotyczqcych wsp61pracy z 
. . . 

organlzacJaml 
pozarzqdowymi; 
udzial i prowadzenie stoiska na Miydzynarodowych 
Targach Medycyny Fizykalnej Rehabilitacji 
REHABILITACJA; 

8) prowadzenie, we wsp61pracy z L6dzkim Sejmikiem 

art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z p6zn. zm.) 

art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1817, z p6zn. zm.) 

uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 Slerpma 
1997 r. Karta Praw Os6b Niepelnosprawnych (M.P. poz. 475) 

uchwala Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynaj mowania lokali 
wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Miasta L6dz 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 1812, z p6zn. zm.) 

"Powiatowy program dzialan na rzecz os6b 
z niepelnosprawnosciami w Miescie Lodzi w latach 2014-2020" 
(zalqcznik do uchwaly Nr LXXXIIII1747/14 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r.) 

Os6b Niepelnosprawnych, wypoZyczalni sprzytu I § 34b ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
rehabilitacyjnego i pomocniczego; Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 

gmmy 
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9) wsp61organizowanie imprez integracyjnych oraz I Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 f., z p6zn. zm.) 
wydarzen podnosz~cych swiadomosc spoleczn~ 
w zakresie praw i sytuacji os6b niepelnosprawnych 
i przeciwdzialaj~cych stygmatyzacji srodowiska; 

10) organizowanie spotkail z prawnikami reprezentuj~cymi 
r6zne dziedziny prawa dla czlonk6w organizacji 
pozarz~dowych; 

11) udzielanie porad i wydawanie opinii w sprawach 
szczeg61nie istotnych w zyciu os6b niepelnosprawnych 
oraz ulatwianie im kontakt6w z urzydami 
i instytucjami, w tym: 
a) rozpatrywanie wniosk6w 0 najem lokali dla os6b ze 

znacznym stopniem niepelnosprawnosci oraz lokali 
ze zlamanymi barierami architektonicznymi, 

b) podejmowanie interwencji w indywidualnych 
sprawach os6b niepelnosprawnych (w tym 
wyst~pienia do innych kom6rek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi, miejskich jednostek 
organizacyjnych, innych podmiot6w), 

c) zbieranie informacji na temat najbardziej pilnych 
potrzeb w zakresie lamania barier 
architektonicznych oraz dotycz~cych dostypnosci 
publicznej budynk6w, 

d) udzielanie bezplatnych porad prawnych osobom 
niepelnosprawnym, 

e) udzielanie podstawowych informacji na temat 
uprawnien os6b niepelnosprawnych; 

12) opracowywanie i stala aktualizacja informator6w dla 
os6b niepelnosprawnych; 

13) propagowanie tw6rczosci os6b niepelnosprawnych, 
w tym wydawanie kalendarza prezentuj~cego ich prace; 

14) inicjowanie publikacji dotycz~cych srodowiska os6b 
niepelnosprawnych; 
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2. 

3. 

15) prowadzenie kampanii parkingowej pn. "Czy naprawdy 
chcialbys byc na naszym miejscu"; 

16) podejmowanie inicjatyw zmierzaj~cych do zwiykszania 
dostypnosci przestrzeni publicznej dla os6b z r6znymi 
niepelnosprawnosciami. 

Opracowywanie, monitorowanie realizacji i sporz~dzanie 
sprawozdan z realizacji powiatowego programu dzialan na 
rzecz os6b niepelnosprawnych. 

Wsp61praca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej 
w Lodzi oraz Panstwowym Funduszem Rehabilitacji Os6b 
Niepelnosprawnych oraz innymi instytucjami w zakresie 
pomocy spolecznej osobom niepelnosprawnym i ich 
rodzinom (udzial we wsp61nych komisjach, zespolach 
roboczych, realizowanie wsp61nych przedsiywziyc). 

art. 35a ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 LI wlasne powiatu 
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 L poz. 2046) 

uchwala Nr LXXXIIII1747114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 kwietnia 2014 L W sprawie przyjycia "Powiatowego programu 
dzialan na rzecz os6b z niepelnosprawnosciami w Miescie Lodzi 
w latach 2014-2020" 

§ 34b ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zrn.) 

art. 35a ust. 1 pkt 4, 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 L 

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 L poz. 2046) 

art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorz~dzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z p6in. zrn.) 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z p6in. zrn.) 

wlasne powiatu 

4. I Dokonywanie wyboru realizator6w dzialan na rzecz os6b art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 LI wlasne powiatu 
niepelnosprawnych (zgodnie z katalogiem zadan 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 
w corocznym programie wsp61pracy z organizacjami z 2016 L poz. 1817, z p6in. zm.) 
pozarz~dowymi) w drodze konkurs6w ofert na wsparcie 
realizacji zadanpublicznychdla organizacji pozarz~dowych I rozporz~dzeni~ __ MiIlistra Rodziny, Pracy Polityki Spolecznej 
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5. 

oraz podmiotow, 0 ktorych mowa wart. 3 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wtym: 

ust. 3 ustawy I z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych 
wolontariacie, wzorow umow dotyczqcych realizacji zadaii publicznych oraz 

wzorow sprawozdaii z wykonania tych zadaii (Dz. U. poz. 1300) 
1) przygotowywanie materialow do projektu zarzqdzenia 

Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie ogloszenia 
konkursow ofert na wybor realizatorow dzialaii; 

2) przygotowywanie materialow dla komisji 
konkursowych; 

3) przeprowadzanie konkursow ofert (zebranie ofert, 
ogloszenie wynikow konkursow, przygotowanie pism 
do oferentow powiadamiajqcych 0 wynikach 
konkursow, przygotowanie umow dla wylonionych 
realizatorow); 

4) organizowanie i przeprowadzanie spotkaii 
informacyjnych z oferentami; 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjycia 
programu wspolpracy Miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

"Powiatowy program dzialaii na rzecz osob 
z niepelnosprawnosciami w Miescie Lodzi w latach 2014-2020" 
(zalqcznik do uchwaly Nr LXXXIIII1747114 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r.) 

5) monitorowanie realizacji dzialaii (wizytacje kontrole I § 34b ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
u realizatorow); 

6) przygotowywanie sprawozdaii z realizacji dzialaii; 
7) nadzor nad sposobem wykorzystania dotacji 

przyznanych organizacjom pozarzqdowym oraz innych 
srodkow finansowych wydatkowanych w ramach zadaii 
Oddzialu. 

Wydawanie identyfikatorow typu C upowaZniajqcych do 
postoju na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pI. Wolnosci 
do al. Mickiewiczalal. Pilsudskiego. 

Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

§ 3 ust. 1 plct 2 zarzqdzenia Nr 3516NII/16 Prezydenta Miasta I wlasne gminy 
Lodzi z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie okreslenia zasad 
organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku 
od pI. Wolnosci do al. Mickiewiczalal. Pilsudskiego (z p6Zn. zm.) 

6. I Zapewnienie uslug tlumacza jyzyka migowego w celu art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 jyzyku migowym I wlasne gminy 
umozliwienia kontaktu nieslyszqcych mieszkaiicow Lodzi i innych srodkach komunikowania siy (Dz. U. poz. 1243, 
z urzydnikami za pomOCq komunikatora intemetowego z poin. zm.) 
w budynkach Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek 
organizacyjnych. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Obsluga administracyjno-organizacyjna Miejskiej 
Spolecznej Rady ds. Osob Niepelnosprawnych w Lodzi. 

Udzial w pracach i obsluga techniczno-organizacyjna 
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. wdrazania Konwencji 
o Prawach Osob Niepelnosprawnych i rozwi'lzywania 
problemow osob z niepelnosprawnosciami. 

Sporz'ldzanie sprawozdait, analiz i informacji dotycz'lcych 
realizacj i zadait Oddzialu. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkaitcami. 

art. 44b, art. 44c ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia I wlasne powiatu 
1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu 
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) 

rozporz'ldzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu 
dzialania wojewodzkich i powiatowych spolecznych rad do spraw 
osob niepelnosprawnych (Dz. U. poz. 560) 

§ 2 zarz'ldzenia Nr 1634NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
31 lipca 2015 r. w sprawie powolania Miejskiej Spolecznej Rady 
do spraw Osob Niepelnosprawnych w Lodzi 

§ 4 zarz'ldzenia Nr 5293NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 listopada 2013 r. w sprawie powolania Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. wdrazania Konwencji 0 Prawach Osob 
Niepelnosprawnych i rozwi'lzywania problemow osob 
z niepelnosprawnosciami (z poin. zm.) 

§ 14 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia 
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 poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 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 poin. zm.) 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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III. (uchylony) 

IV. Oddzial ds. Spolecznych i Promocji Zdrowia 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Analizowanie danych epidemiologicznych dotycz~cych 
zdrowia mieszkanc6w Lodzi oraz wsp6lpraca z instytucjami 
zewnytrznymi i srodowiskiem naukowym w zakresie 
demografii i zdrowia. 

art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorz~dzie \ wlasne gminy 
gminnym (Oz. U. z 2016 L poz. 446, z p6zn. zm.) i powiatu 

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorz~dzie 

powiatowym (Oz. U. z 2016 L poz. 814, z p6zn. zm.) 

art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 slerpma 
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
publicznych (Oz. U. z 2016 L poz. 1793, z p6zn. zm.) 

2004 L 

srodk6w 

§ 14 pkt 18 i § 34b ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NI/12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

2. I Podejmowanie dzialan oraz udzial w przedsiywziyciach art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 L\ wlasne gminy 
partnerskich wynikaj~cych z rozpoznanych potrzeb 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w i powiatu 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkanc6w miasta Lodzi, publicznych (Oz. U. z 2016 L poz. 1793, z p6zn. zm.) 
a w szczeg61nosci opracowywanie i realizowanie 
program6w polityki zdrowotnej, inicjowanie i realizacja I art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marc a 1990 L 0 samorz~dzie 
przedsiywziyc w zakresie: promowania zdrowia i zdrowego gminnym (Oz. U. z 2016 L poz. 446, z p6zn. zm.) 
stylu zycia wsr6d mieszkanc6w Lodzi, edukacji 
mieszkanc6w Lodzi dotycz~cej czynnik6w wplywaj~cych I art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorz~dzie 
na zdrowie, podnoszenia wiedzy, swiadomosci zdrowotnej powiatowym (Oz. U. z 2016 L poz. 814, z p6zn. zm.) 
i kompetencji w dziedzinie zdrowia. 

§ 34b ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 
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3. Koordynowanie opracowania Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwi'lZywania Problemow Alkoholowych 
i Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii, 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
i koordynacja ich realizacji. 

art. 4 lUSt. 2 ustawy z dnia 26 pa:i:dziemika 1982 r. 0 wychowaniu I wlasne gminy 
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 
poz.487) 

art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z pozn. zm.) 

art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1390) 

§ 34b ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal£!cznik do zarz£!dzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

4. I Realizacja programow polityki zdrowotnej, dzialail art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.1 wlasne gminy 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow i powiatu 
Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwi'lZywania publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z pozn. zm.) 
Problemow Alkoholowych i Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii, Gminnego Programu I art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z pozn. zm.) 
Przemocy w Rodzinie, w czysci dotycz£!cej Wydzialu, 
w tym: I art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu 
1) zlecanie zadail na podstawie umow 0 udzielenie dotacji publicznym (Dz. U. poz. 1916, z pozn. zm.) 

na realizacjy dzialail profilaktycznych dla podmiotow 
leczniczych nadzorowanych przez miasto Lodz; art. 11 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

2) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursow ofert pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
dla podmiotow leczniczych; poz. 1817, z pozn. zm.) 

3) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursow ofert 
dla organizacji pozarz£!dowych oraz podmiotow, art. 4 I ustawy z dnia 26 pa:i:dziemika 1982 r. 0 wychowaniu 
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego poz. 487) 
i 0 wolontariacie; 

4) zakup uslug w zakresie profilaktyki zdrowotnej I art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
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i promocji zdrowia od organizacji pozarz'!-dowych oraz 
podmiotow, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego 0 wolontariacie oraz podmiotow 
leczniczych; 

5) przygotowywanie materialow edukacyjno 
- informacyjnych do realizacji dzialan i programow; 

6) rozpowszechnianie dzialan profilaktycznych wsrod 
mieszkancow Lodzi (dzialania i materialy informacyjne, 
media); 

7) wspolorganizacja przedsiywziyc prozdrowotnych dla 
mieszkancow Lodzi; 

8) monitorowanie ocena efektow realizowanych 
programow polityki zdrowotnej i dzialan w zakresie 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i uzaleznien 
(wizytacje u podmiotow realizuj,!-cych, ewaluacja 
dzialan, analiza sprawozdan merytorycznych 
realizatorow programow i dzialan). 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z poin. zm.) 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie przyjycia programu 
wspolpracy miasta Lodzi z organizacjami pozarz'!-dowymi oraz 
podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

§ 34b ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'!-cznik do zarz,!-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

5. I Koordynowanie przeprowadzanych przez komorki art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku I wlasne gminy 
organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi oraz Miejski Osrodek publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 
Pomocy Spolecznej w Lodzi - konkursow ofert dla z poin. zm.) 
organizacji pozarz,!-dowych oraz podmiotow, 0 ktorych 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku § 34b ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
publicznego i 0 wolontariacie, na wybor realizatorow Lodzi (zal,!-cznik do zarz,!-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'l-Zywania Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
Problemow Alkoholowych, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii i Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, na kolejne lata. 

6. I Sporz,!-dzanie sprawozdan z realizowanych programow art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki I wlasne gminy 
profilaktycznych, programow polityki zdrowotnej i dzialan zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. i powiatu 
w zakresie promocji zdro'Yia i Q21ityki spolec~nej, a takze z 2016 r. poz. 1793, z poin. zm.) 
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7. 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii i Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, w tym: 
1) sprawozdania dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Spolecznej z realizacji zadan Krajowego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, prowadzonych 
na terenie Lodzi przez podmioty dzialaj,!ce w tym 
obszarze; 

2) sprawozdania dla Wojewody L6dzkiego z realizacji 
zajyc edukacyjno-korekcyjnych dla sprawc6w przemocy 
w rodzinie oraz 0 realizowanych na terenie powiatu 
programach polityki zdrowotnej; 

3) sprawozdan dla Rady Miejskiej w Lodzi z realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych, Miejskiego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii, Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

4) sprawozdan dla Biura Strategii Miasta z realizacji 
program6w i strategii w zakresie zadan Oddzialu. 

Realizacja programu "Zdrowe Miasta" Swiatowej 
Organizacji Zdrowia, w tym: 
1) wsp61praca ze Swiatow,! Organizacj,! Zdrowia; 
2) koordynacja oraz nadz6r nad dzialaniami realizowanymi 

pod znakiem "L6dz - Zdrowe Miasto" w ramach 
programu, m.in. poprzez wsp61pracy z kom6rkami 
organizacyjnymi Urzydu Miasta Lodzi i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi w celu uwzglydniania 
aspekt6w zdrowia w ich dzialaniach; 

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesma 2015 r. 0 zdrowiu 
publicznym (Dz. U. poz. 1916, z p6in. zm.) 

art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390) 

art. 20 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. 0 wychowaniu 
w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. 
poz.487) 

art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z p6in. zm.) 

coroczne uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjycia: 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problem6w 
Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

§ 14 pkt 18 i § 34b ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego 
Urzydu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

uchwala Nr LI/461/93 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 lutego 
1993 r. w sprawie przyst,!pienia gminy L6di do Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich 

uchwala Nr LXXXII/1727/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
19 marc a 2014 r. w sprawie kontynuacji udzialu Miasta Lodzi 
w programie "Zdrowe Miasta" Swiatowej Organizacji Zdrowia 

wlasne gminy 
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3) udzial w pracach Stowarzyszenia Zdrowych Miast 
Polskich w zakresie realizacji programu "Zdrowe 
Miasta". 

8. I Prowadzenie dzialan zwiqzanych z profilaktyk,!- art. 4 lUSt. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. I wlasne gminy 
i rozwiqzywaniem problemow uzaleznien oraz przemocy 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
w rodzinie, w tym kampanii i akcji profilaktyczno- (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 
edukacyjnych. 

art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z poin. 
zm.) 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

§ 34b ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal,!-cznik do zarz,!-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

9. I Udzial w opracowywaniu projektu budzetu miasta Lodzi § 34b ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
w czysci dotycz'!-cej realizacji programow profilaktycznych, Lodzi (zal,!-cznik do zarz,!-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
programow polityki zdrowotnej i dzialan w zakresie Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
promocji zdrowia oraz Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, Miejskiego 
Programu Przeciwdzialania Narkomanii i Gminnego 
Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a takze udzial 
w przygotowywaniu materia16w planistycznych, projektow 
planow finansowych i planow finansowych oraz 
sporz,!-dzaniu sprawozdan budzetowych, analiz i informacji 
z wykonania planow finansowych - w zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial. 

10. I Udzial w przygotowaniu wnioskow, realizacji i rozliczaniu I art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach I wlasne gminy 
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projektow prozdrowotnych dofinansowanych ze srodkowljednostek samorz~du terytorialnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 198, 
Unii Europejskiej i innych srodkow zagranicznych. z poin. zm.) 

11. I Prowadzenie spraw zwi~anych z udzielaniem zamowien I art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien I wlasne gminy 
publicznych w zakresie zadati Oddzialu, w tym: publicznych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2164, z poin. zm.) 
1) przygotowywanie materialow i dokumentow 

niezbt(dnych do wszczt(cia postt(powania 0 udzielenie 
zamowienia publicznego (opisu przedmiotu zamowienia, 
szacunkowej wartosci zamowienia, wzorow umow itp.); 

2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
3) udzielanie zamowien publicznych, do ktorych ustawy 

Prawo zamowien publicznych nie stosuje sit(; 
4) zawieranie umow z wykonawcami wylonionymi 

w zakonczonych postt(powaniach; 
5) prowadzenie rejestru udzielanych zamowien, do ktorych 

ustawy Prawo zamowien publicznych - nie stosuje sit(. 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzt(dzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 4606NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 4 paidziemika 2016 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartose 
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 sit( (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 4679NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 
2016 r.) 

12. IObsluga Miejskiej Komisji Rozwi~ywania Problemow art. 41 ust. 3 i 5, art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 paidziemika I wlasne gminy 
Alkoholowych w Lodzi, w tym: przygotowywanie 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu 
projektow okresowych sprawozdati z jej dzialalnosci, alkoholizmowi (Oz. U. z 2016 r. poz. 487) 
sprawozdati z realizacji zadati przez zespoly robocze 
funkcjonuj~ce w ramach Komisji, zestawien dotycz~cych § 34b ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta 
wynagrodzen czlonkow Miejskiej Komisji Rozwi~ywania Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Problemow Alkoholowych oraz kosztow zwi~anych Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
z wydawaniem opinii przez bieglych s~dowych, wysylanie 
biez~cej korespondencji. 

13. I Prowadzenie na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwi~ywania art. 4 1 ust. 3, art. 24-26 ustawy z dnia 26 paidziemika I wlasne gminy 
Problemow Alkoholowych w Lodzi czynnosci w ramach 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci przeciwdzialaniu 
procedury zobowi~ania osob uzaleznionych od alkoholu do alkoholizmowi (Oz. U. z 2016 r. poz. 487) 
poddania sit( leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego, 
w tym: I art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
1) pIzyjmowanie wnioskow prowadzenie rozmow przemocy w rodzinie (Oz. U. z 2015 r. poz. 1390) 
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z osobami zglaszaj~cymi siy; § 34b ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
2) prowadzenie postypowania wyjasniaj~cego, wywiadow, Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 

zbieranie informacji i dokumentacji dot. zgloszonych Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
osob z problemem alkoholowym; 

3) prowadzenie dokumentacji postypowaii i posiedzeii 
zespolow orzeczniczych Miejskiej Komisji 
Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych; 

4) zapraszanie zgloszonych osob z problemem 
alkoholowym, przeprowadzanie z mmI rozmow 
motywacyjnych do podjycia leczenia odwykowego oraz 
monitorowanie przebiegu dobrowolnej terapii; 

5) reprezentowanie Miejskiej Komisji Rozwi~wania 

Problemow Alkoholowych przed s~dami w sprawach 
o orzeczenie obowi~ku poddania siy leczeniu 
odwykowemu. 

14. I Podejmowanie na zlecenie Miejskiej Komisji art. 4' ust. 3 ustawy z dnia 26 pazdziemika I wlasne gminy 
Rozwi~ywania Problemow Alkoholowych w Lodzi 1982 r. 0 wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu 
czynnosci w zwi~ku z uzasadnionym podejrzeniem alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 
zaistnienia przemocy w rodzinie, w tym: 
1) realizacja procedury Niebieska Karta; I art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
2) sporz~dzanie wniosku do Prokuratury Rejonowej przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

o podejrzeniu popelnienia przestypstwa dotycz~cego 

przemocy w rodzinie; rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 13 wrzesma 2011 r. 
3) przekazywanie informacji do S~du Rejonowego - w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorow formularzy 

Wydzialu Rodzinnego i Nieletnich, jezeli sprawca "Niebieska Karta" (Dz. U. poz. 1245) 
przemocy jest osob~ wychowuj~c~ maloletnie dzieci; coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjycia 

4) pomoc osobom dotkniytym przemoc~ w uzyskaniu Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
specjalistycznej pomocy; Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

5) wspolpraca z organizacjami i instytucjami dzialaj~cymi 
w obszarze przeciwdzialania przemocy. 

15. I Udzial w pracach .. grup rOboc.z.YCh zesPolu ... l art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu I wlasne gminy 
Interdyscyplinamego prowadz~cych dzialania pomocowe przemocy w rodzinieJQz. U. z 2015 r. poz. 1390) 
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16. 

wobec rodzin, w ktorych wystypuje przemoc domowa. 

Ustalanie rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostypnych 
funkcjonuj,!cych na terenie miasta Lodzi, w tym: 
1) zbieranie informacji od aptek dotycz,!cych planow 

godzin pracy; 
2) przygotowywanie projektu uchwaly Rady Miejskiej 

w Lodzi w sprawie rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodostypnych na terenie miasta Lodzi 
oraz uzyskiwanie opinii samorz'!du aptekarskiego 
o projekcie; 

3) przekazanie planow dyzurow do Okrygowej Izby 
Aptekarskiej w Lodzi, Lodzkiego Wojewodzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Lodzi i do wiadomosci 
mieszkaricow (media, BIP, portal internetowy Urzydu 
Miasta Lodzi). 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przyjycia 
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016 

uchwala Nr XVIIII338111 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
24 sierpnia 2011 r. w sprawie okreslenia trybu i sposobu 
powolywania i odwolywania czlonkow Zespolu 
Interdyscyplinarnego w Lodzi dzialaj,!cego na rzecz 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz szczegolowych 
warunkow jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
Nr 263, poz. 2713) 

zarz,!dzenie Nr 2838NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lute go 2016 r. w sprawie powolania Zespolu 
Interdyscyplinarnego w Lodzi (z poin. zm.) 

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesma 2001 r. - Prawo I wlasne powiatu 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) 

17. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z obslug,! programu I art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Karcie Duzej I wlasne gminy 
"Lodzka Karta Duzej Rodziny": Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z poin. zm.) 
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18. 

1) obsluga procedury 
i wydawania Kart; 

przyznawama, personalizacj i uchwala Nr LXIV11356/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Lodzi 
programu dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazw'! 
"Lodzka Karta Duzej Rodziny" 

2) prowadzenie dzialan na rzecz rozwIJama 
programu; 

3) promocja programu dzialan na rzecz 
wielodzietnych; 

4) przygotowywanie dla Rady Miejskiej w 
corocznego sprawozdania z realizacji programu. 

oferty 

rodzin 
34b ust. 1 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 

Lodzi I Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi,!zanych z obslug,! programu "Karta 
Duzej Rodziny": 

art. 9-17 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 0 Karcie Duzej Rodziny I zlecone gminie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z poin. zm.) z zakresu 

1) obsluga procedury przyznawania, wydawania 
i uniewazniania Kart; 

2) przygotowywanie i przesylanie do Lodzkiego Urzydu 
Wojewodzkiego w Lodzi sprawozdan dotycz,!cych 
realizacji programu. 

administracj i 
rz'!dowej 

19. IObsluga techniczno-organizacyjna Komisji Dialogu § 5 zarz,!dzenia Nr 6309NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziezy oraz 13 maja 2014 r. w sprawie powolania Komisji Dialogu 
udzial w jej pracach. Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziezy 

zarz,!dzenie Nr 4129NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, 
sposobu organizacji i dzialania komisji dialogu obywatelskiego 
w Miescie Lodzi" (z poin. zm.) 

20. IObsluga techniczno-organizacyjna Komisji Dialogu I § 5 zarz,!dzenia Nr 1175NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
Obywatelskiego ds. przeciwdzialania uzaleznieniom. 1 czerwca 2015 r. w sprawie powolania Komisji Dialogu 

Obywatelskiego ds. przeciwdzialania uzaleznieniom 

zarz,!dzenie Nr 4129NI/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powolywania, 
sposobu organizacji i dzialania komisji dialogu obywatelskiego 
w Miescie Lodzi" (z poin. zm.) 
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21. I Prowadzenie rejestru zlobkow i klubow dzieciycych I rozdzial 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi I wlasne gminy 
dzialajqcych na terenie miasta Lodzi, w tym: dokonywaniel w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 
odmawianie wpisow do rejestru, nanoszenie zmian, 
wydawanie zaswiadczen 0 dokonaniu wpisu, przekazywanie art. 37 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 
Dzialalnosci Gospodarczej (CEIDG) informacji w zakresie poz. 1829, z pozn. zm.) 
danych 0 przedsiybiorcach wpisanych do rejestru. 

22. I Prowadzenie wykazu dziennych opiekunow dzialajqcych 
na terenie miasta Lodzi, w tym: przyjmowanie zgloszen 
do wykazu, nanoszenie zmian, wydawanie zaswiadczen 
o przyjyciu zgloszenia. 

rozdzial 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi I wlasne gminy 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 

§ 34b ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

23. I Koordynowanie wykonywania zadan wynikajqcych 
z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 repatriacji. 

zarzqdzenie Nr 3714NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu czynnosci realizowanych 
w zwiqzku z zapraszaniem nieokreslonych imiennie rodzin 
repatriantow do osiedlenia siy na terenie miasta Lodzi 

zlecone powiatowi 
z zakresu 
administracji 
rzqdowej 

§ 34b ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

24. Przyznanie i ustalenie w drodze decyzji wysokosci pomocy 
na czysciowe pokrycie kosztow zwiqzanych z remontem 
lub adaptacjq lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 
siy na terytorium miasta Lodzi. 

art. 17 ust. 2 i 3 w zwiqzku z ust. 6 i 7 ustawy z dnia 9 listopada I zlecone powiatowi 
2000 r. 0 repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z pozn. zm.) z zakresu 

administracj i 
rzqdowej 

25. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie Informacji I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do I wlasne gminy 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow w zakresie informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta 
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26. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz,!dzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. 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 poin. 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 poin. zm.) 

wlasne gminy 
i powiatu 
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Lp. 

1. 

v. Zespol ds. Seniorow 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie dzialan zmierzajC}-cych do aktywizacji 
i poprawy jakosci zycia seniorow poprzez m.in.: 
1) inicjowanie i rozwijanie wspolpracy z organizacjami 

pozarzC}-dowymi oraz innymi podmiotami dzialajC}-cymi 

"Polityka zdrowia dla Miasta Lodzi 2020+" (zalC}-cznik do I wlasne gminy 
uchwaly Nr LIx/1255/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 marca 2013 r.) 

na rzecz seniorow; zarzC}-dzenie Nr 1832NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
2) wspieranie klubow seniora, organizacji z dnia 1 wrzesnia 2015 r. w sprawie okreslenia regulaminu 

pozarzC}-dowych, grup nieformalnych itp. w zakresie wydawania i uzytkowania oraz wzoru Miejskiej Karty Seniora 
promowania, upowszechniania propagowania 
problematyki seniorow; § 34b ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 

3) promowanie uczestnictwa osob starszych w realizacji Lodzi (zalC}-cznik do zarzC}-dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
programow miejskich jak: Miejska Karta Seniora; Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
projekt ,,60+ Wolontariat"; "Pudelko zycia"; 

4) organizowanie Lodzkich Senioraliow (cyklu wydarzen 
dla seniorow); 

5) organizowanie szkolen i warsztatow komputerowych 
dla seniorow; 

6) pozyskiwanie i przekazywania informacji 0 uslugach, 
w szczegolnosci 0 ulgach i preferencjach oferowanych 
seniorom przez jednostki organizacyjne i instytucje na 
terenie miasta Lodzi oraz 0 wydarzeniach itp. 
dzialaniach organizowanych dla seniorow; 

7) prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorow; 
8) prowadzenie i aktualizowanie strony intemetowej 

http://www.seniorzy.uml.lodz.pl z informacjami 
o dzialaniach na rzecz seniorow; 

9) prowadzenie "Telefonu zyczliwosci dla Seniorow". 
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2. Prowadzenie spraw zwi'lzanych z organizacj'l wyborow § 4 ust. 3 Statutu Miejskiej Rady Seniorow (za1'lcznik do uchwaly wlasne gminy 
do Miejskiej Rady Seniorow. Nr VII/I04115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 lutego 2015 r.) 

3. Obsluga administracyjno-organizacyjna Miejskiej Rady zarz'ldzenie Nr 997 NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 
Seniorow. 12 maja 2015 r. w spraWle ogloszenia skladu osobowego 

Miejskiej Rady Seniorow 
4. Obsluga techniczno-organizacyj na Komisji Dialogu § 5 zarz'ldzenia Nr 5678NII14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 

Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Wspolpracy 31 stycznia 2014 r. w sprawie powolania Komisji Dialogu 
Miydzypokoleniowej. Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej 1 Wspolpracy 

Miydzypokoleniowej 
. 

5. Sporz'ldzanie sprawozdan, analiz i informacji dotycz'lcych § 14 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi wlasne gminy 
realizacji zadan Zespolu. (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawle organlzacJ 1 1 zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 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 poin. zm.) 
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VI. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie propozycji do projektu planu kontroli 
oraz sporzqdzanie sprawozdan z przeprowadzonych 
kontroli. 

§ 8 ust. 3 i § 45 ust. 3 Regulaminu kontroli (zalqcznik I wlasne gminy 
do zarzqdzenia Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 maja 2015 r.) 

2. I Przeprowadzanie kontroli planowych, sprawdzajqcych I art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci I wlasne gminy 
i dorainych w nadzorowanych podmiotach leczniczych leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z poin. zm.) 
oraz Miejskim Zespole Zlobkow w Lodzi w zakresie m.in.: 
realizacji zadan okreslonych w regulaminie organizacyjnym rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 
i statucie, dostypnosci i jakosci udzielanych swiadczen w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotow 
zdrowotnych, prawidlowosci gospodarowania mieniem leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 13 31) 
i srodkami publicznymi oraz gospodarki finansowej, w tym 
opracowywanie materialow pokontrolnych wraz I dzial II Regulaminu kontroli (zalqcznik do zarzqdzenia 
z wnioskami i propozycjami zalecen oraz nadzorowanie Nr 1094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
sposobu realizacji zalecen pokontrolnych. 

§ 34b ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

3. I Sprawowanie nadzoru nad zlobkami i klubami dzieciycymi I art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzie6mi I wlasne gminy 
dzialajqcymi na terenie miasta Lodzi, w zakresie warunkow w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 
i jakosci swiadczonej opieki. 

uchwala Nr XXVIII/735/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjycia planu nadzoru 
sprawowanego przez Prezydenta Miasta Lodzi nad zlobkami, 
klubami dzieciycymi oraz dziennymi opiekunami, dzialajqcymi 
na terenie miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 577NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 marca 2015 r. w sprawie upowaZnienia pracownikow Wydzialu 

34 



4. 

5. 

Wykonywanie kontroli organizacji pozytku publicznego 
otrzymujClcych dotacje od miasta Lodzi na programy 
profilaktyczne w zakresie prawidlowosci realizacji um6w. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
ZarzCldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Komunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi do wykonywania 
zadan gminy w zakresie opieki nad dziecmi w wieku do lat 3. 

art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku I wlasne gminy 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 
z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalClcznik nr 1 do rozporzCldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalClcznik nr 6 do rozporzCldzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6zn. zm.) 
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Zalqcznik 
do Szczeg61owego wykazu zadan 
realizowanych przez Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departarnencie Kornunikacji 
Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi 

Schemat organizacyjny 
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 

w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urz~du Miasta Lodzi 

Dyrektor Wydzialu 

Zast~pca Dyrektora 

-
Oddzial ds. Spolecznych 

i Prornocji Zdrowia 
Oddzial Organizacyjno -

Ekonorniczny 

-

-

Oddzial ds. Os6b 
Niepelnosprawnych 

Zesp61 ds. Senior6w 

Sarnodzielne Stanowisko 
ds. Kontroli 
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