
ZARZJ\DZENIE Nr 56');f NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia30 marca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro Strategii Miasta 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz 
§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'lcego za1'lcznik do 
zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'ldzeniami 
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 paZdziemika 2012 r., Nr 3344NII12 z dnia 
22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3595NII12 z dnia 
27 grudnia 2012 r., Nr 3633NI/13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 
25 lutego 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 6793NI/14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., 
Nr 9NII/14 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NII/15 
z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 511NII/15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 
3 marca 2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NII/15 z dnia 14 lipca 
2015 r., Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NII/15 z dnia 30 paZdziemika 2015 r., Nr 2411NII/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NII/16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NII/16 z dnia 26 lute go 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NII/16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NII/16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NII/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NII/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. i Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczeg610wy wykaz zadan realizowanych przez Biuro Strategii 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, stanowi'lcy za1'lcznik 
do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 3. Traci moe zarz£!dzenie Nr 4392NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 1 wrzesnia 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia szezeg61owego wykazu zadail realizowanyeh przez Biuro 
Strategii Miasta w Departamencie Arehitektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz£!dzenie wehodzi w zycie z dniem wydania. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zal<!cznik 
do zarz<!dzenia Nr 5G2t' NW17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 310 marca 2017 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN REALIZOW ANYCH 
PRZEZ BIURO STRA TEGII MIASTA W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Analiz 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Inicjowanie dzialaii strategicznych dla rozwoju miasta, art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia wlasne gminy 
okreSlanie strategicznych celow i kierunkow rozwoju polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z pom. zrn.) 
ze szczegolnym uwzglydnieniem sfery inwestycyjnej 
1 ekonomicznej, w tym m.m.: przygotowanie 
dokumentu dotycz<!cego Lodzkiej polityki 
demograficznej. 

Formulowanie celow operacyjnych dla poszczegolnych art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia wlasne gminy 
dziedzin spoleczno-gospodarczych miasta, w tym polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z pom. zrn.) 
w ramach polityk sektorowych realizuj<!cych Strategiy 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+. uchwala nr 198 Rady Ministrow z dnia 20 paidziernika 2015 r. 

w sprawie przyjycia Krajowej Polityki Miejskiej (M.P. poz. 1235) 

Realizacja zadaii w ramach Zespolu Projektowego zarz<!dzenie Nr 880NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 
ds. organizacji w Lodzi Miydzynarodowej Wystawy 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powolania Zespolu ds. koordynacji 
EXPO 2022. prac zwi<!Zanych z orgarnzacJ <! w Lodzi Miydzynarodowej 

Wystawy EXPO 2022 oraz Zespolu Projektowego ds. organizacji 
w Lodzi Miydzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (z pom. zm.) 

Obsluga administracyjno-organizacyjna Zespolu § 5 zarz<!dzenia Nr 2178NW15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 
do spraw opracowarna Lodzkiej polityki 27 paidziernika 2015 r. w sprawie powolania Zespolu do spraw 
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5. 

6. 

7. 

demograficznej. opracowania Lodzkiej polityki demograficznej (z poin. zm.) 

Okreslanie priorytetow w zakresie 
infrastrukturalnych, w tym: 

inwestycji I art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia I wlasne gminy 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z poin. zm.) 

1) ocena inicjatyw, wydawanie 
projektow pod k'}tem zgodnosci 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 
ksztaltowanie portfela projektow; 

rekomendacji 
ze Strategi'} 
2020+ oraz 

2) sporz'}dzanie Rocznego Wykazu Zadan 
Strategicznych 0 charakterze priorytetowym 
w oparciu 0 dane planistyczne do budzetu miasta 
Lodzi przesylane przez komorki organizacyjne 
Urzydu Miasta Lodzi. 

Opiniowanie i monitorowanie realizacji przedsiywziyc 
inwestycyjnych ujytych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

Koordynowanie i monitorowanie prac zwi(}Zanych 
z ocen'} wiarygodnosci kredytowej miasta (rating), 
w tym wspolpraca z firm'} sporz'}dzaj'}c'} coroczn'} 
oceny, opracowywanie materialow niezbydnych do 
sporz'}dzenia takiej oceny. 

zarz'}dzenie Nr 1855NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 wrzesnia 2015 r. w sprawie okreslenia sposobu zarz'}dzania 
inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych 

zarz'}dzenie Nr 4990NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjycia systemu wdra:zania 
i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 
oraz powolania Koordynatora W dra:zania Strategii 

zarz'}dzenie Nr 5294NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
9 lute go 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Lodzi 

zarz'}dzenie Nr 4990NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjycia systemu wdra:zania 
i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 
oraz powolania Koordynatora W dra:zania Strategii 

umowa z Agencj'} Standard & Poor's nr 111197 z dnia 9 maja I wlasne gminy 
1997 r. dotycz'}ca nadania i monitorowania dlugoterminowej 
miydzynarodowej oceny wiarygodnosci kredytowej Miasta Lodzi 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'}cznik do zarz'}dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

8. I Koordynowanie i monitorowanie uczestnictwa miasta I art. 84 ust .. 1. u. stawy.. . z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}dzie I wlasne gminy 
Lodzi oraz udzial w forach i grupach roboczych gminnym (I>~.!I"-_~2Q16 r. poz. 446, z pozn. zm.) 
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9. 

Stowarzyszenia Miast Europejskich "EUROCITIES". 

Uczestnictwo i koordynowanie wspolpracy miasta 
Lodzi w Stowarzyszeniu Miast Autostrady 
Bursztynowej, reprezentowanie miasta w Komitecie 
Wykonawczym. 

10. I Obsluga uczestnictwa Lodzi w: 
1) Unii Metropolii Polskich; 
2) Zwi(}.Zku Miast Pol skich; 
3) Zwi¢u Powiatow Polskich. 

uchwala Nr LI/452/93 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 lutego 
1993 r. w sprawie czlonkowstwa miasta Lodzi w stowarzyszeniu 
miast europejskich pn. "EUROCITIES" 
art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(}.dzie I wlasne gminy 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z porn. zm.) 

uchwala Nr Xx/262103 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 paidziemika 2003 r. w sprawie kontynuowania uczestnictwa 
Miasta Lodzi w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej 

uchwala Nr 196/94/92 Zarz(}.du Miasta Lodzi z dnia 2 marca I wlasne gminy 
1992 r. w sprawie przyst(}.pienia do Fundacji "Unia Metropolii i powiatu 
Pol skich" 

uchwala Nr VUIIII0/91 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 
1991 r. w sprawie przyst(}.pienia Lodzi do Zwi¢u Miast Polskich 

uchwala Nr XXXVU/622/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 paidziemika 2004 r. w sprawie przyst(}.pienia miasta Lodzi 
do Zwi¢u Powiatow Polskich 

11. I Sporz(}.dzanie sprawozdail, analiz i informacji § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
dotycz(}.cych zadail realizowanych we wspolpracy Lodzi (zal(}.cznik do zarZ(}.dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
z Glownym Urzydem Statystycznym, poszczegolnymi Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z porn. zm.) 
miejskimi jednostkami organizacyjnymi i na podstawie 
danych z przeprowadzonych badail. 

12. 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 zadail Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zal(}.cznik 
do zarz(}.dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

13. I Udost((pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
wykorzystywania, b((d'lcych w dyspozycji Oddziaru. 

14. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddziaru do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
zpoin. zm.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pOin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z 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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Lp. 

1. 

II. Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny 

Zadania 

Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w czysci dotycz~cej 
Biura, w szczegolnosci: 
1) opracowywanie materialow planistycznych 

do projektu budzetu miasta oraz projekt6w planow 
i planow finansowych w zakresie realizowanych 
zadan oraz ich aktualizacja; 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych; 

3) sporz~dzanie projektow harmonogramow 
i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz ich aktualizacja; 

4) sporz~dzanie sprawozdan budzetowych 
i finansowych oraz analiz i informacji 
z wykonania budzetu; 

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

6) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; 
7) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatk6w 

wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow 
i wydatkow, w tym wydatkow strukturalnych; 

8) sporz~dzanie zapotrzebowania na uruchomienie 
srodkow finansowych na realizowane zadania; 

9) monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu 
w zakresie dochodow i wydatkow w czysci 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pom. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047, z pom. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1015, z pom. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 
przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz~cych ze Zrodel 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z pom. zm.) 

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

rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz planow kont 
dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz~du 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz~dowych zakladow 

5 



dotyczCl-cej Biura; 
10) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 

Ksiygowosci dotyczCl-cych realizacji dochod6w 
i wydatk6w, zaangaZowania srodk6w oraz saId 
nalemosci i zobowi¥an. 

budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majCl-cych siedziby poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289, 
zp6in. zm.) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z p6in. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miej skiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

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

coroczne zarzCl-dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzCl-dzenie Nr 4443NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi¥ujCl-cych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta 
Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej 

zarzCl-dzenie Nr 5294NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporzCl-dzania projektu harmonogramu 
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1 hannonogramu realizacji dochodow i wydatkow oraz 
przekazywania srodkow finansowych na wydatki, zaplanowane 
w planach finansowych komorek organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (zahlcznik 
do zarz~dzenia Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 paidziemika 2013 r.) 

Zasady sporz~dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budzetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskichjednostkach organizacyjnych 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6969NII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z pozn. 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 6 lute go 2014 r., z pom. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowi~uj~ce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 866NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

2. I Obsluga platnosci skladek za uczestnictwo miasta I art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie I wlasne gminy 
Lodzi w: gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pom. zm.) i powiatu 
1) Stowarzyszeniu lednostek Samorz~du 

Terytorialnego na rzecz budowy drog ekspresowych uchwala Nr LXXV/1443/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
S-8 (przez Sieradz - Lodz) i S - 14; 27 wrzesnia 2006 r. w sprawie przyst~pienia Miasta Lodzi 

2) Stowarzyszeniu Zwi~ek Gmin i Powiatow Regionu do "Stowarzyszenia jednostek samorz~du terytorialnego na rzecz 
Lodzkiego. budowy drog ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Lodz) i S-14" 

uchwala Nr XII/200/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 maja 
2007 r. w sprawie przyst~pienia Miasta Lodzi do Stowarzyszenia 
"Zwi~ek Gmin i Powiatow Regionu Lodzkiego" 
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3. 

4. 

Prowadzenie - we wspolpracy z innymi wewnytrznymi 
komorkami organizacyjnymi Biura - spraw zwillZanych 
z udzielaniem zamowien publicznych, w tym: 
1) przygotowanie materialow i dokumentow 

niezbydnych do wszczycia postypowan 0 udzielenie 
zamOWlen publicznych (opisu przedmiotu 
zamowienia, szacunkowej wartosci zamowienia, 
wzorow umow itp.); 

2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
3) prowadzenie rejestru udzielanych zamowien, do 

ktorych ustawy Prawo zamowien publicznych nie 
stosuje siy; 

4) sporz~dzanie planu zamOWlen publicznych 
realizowanych przez Biuro oraz jego aktualizacja. 

Przygotowywanie korespondencji dotycz~cej 

pracownikow Biura w sprawach: osobowych, opisow 
stanowisk, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, badan 
profilaktycznych itp. 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 1 wlasne gminy 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn. zm.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 5290NIII17 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 2017 r.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych, ktorych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje siy (zal~cznik do zarz~dzenia 

Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziernika 
2016 r.) 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
z 2016 r. poz. 1666, z pom. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
samorz~dowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z pom. zm.) 

rozporz~dzenie Rady Ministrow z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow 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 
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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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 poin. zm.) 

zarz~dzenie Nr 6081NI/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow 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.) 

zarz~dzenie Nr 1199NIV15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urzydzie Miasta Lodzi 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia 
Nr 584/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 sierpnia 2012 r., 
zpom. zm.) 

5. I Prowadzenie spraw dotycz~cych czasu pracy I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.I wlasne gminy 
pracownikow Biura, w tym: z 2016 r. poz. 1666, z poin. zm.) 
1) sporz~dzanie list obecnosci i nadzor nad ksi¢ami 

wyjsc prywatnych i sruzbowych; 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~anych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac~ w godzinach I Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal~cznik 
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6. 

7. 

8. 

nadliczbowych. 

Prowadzenie spraw zwi£lZanych z przetwarzaniem 
i ochron,! danych osobowych w Biurze, w tym: 
1) przygotowywanie wnioskow 0 wydanie/cofniycie 

upowaznien do przetwarzania danych osobowych 
oraz kierowanie pracownikow na przeszkolenie 
w tym zakresie; 

2) prowadzenie ewidencji osob upowaznionych do 
przetwarzania danych osobowych; 

3) wnioskowanie 0 rejestracjy/rozszerzenie lub 
cofniycie uprawnien uzytkownika w sieci lub 
aplikacjilbazie danych; 

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

Sporz,!dzanie szczegolowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro orazjego aktualizacja. 

Przygotowywanie projektow upowaznien 
i pelnomocnictw dla pracownikow Biura. 

do zarz'!dzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokumentow 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 pozn. zm.) 

art. 36 w zwi£lZku z art. 37 i 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
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 
sposob przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj,!ce ochrony przetwarzanych danych 
osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi (z pozn. zm.) 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ£!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pofu. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lute go 2016 r. w sprawie udzielania upowaznien 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi 
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9. 

10. 

Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosci~ 

i dekretacj~; 
3) wykonywanie czynnosci zwi~anych z wysylaniem 

korespondencj i; 
4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pism 

i dokumentow przedkladanych do podpisu b~di 
parafowania dyrektorowi lub zastypcy dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkan oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

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

kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi b~di innych 
jednostek organizacyjnych. 

Prowadzenie spraw zwi~zanych z: 
1) zaopatrzeniem pracownikow w materialy biurowe 

i urz~dzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz~tki, identyfikatory 
itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj~cym Sly na 
WYPosaZeniu Biura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi~g inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachurtkowosci dla 
Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1027/WI14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6lutego 2014 r., z poin. zm.) 

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

zarz~dzenie Nr 5034NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj~ 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta 
Lodzi (z poin. zm.) 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1047, 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 6lutego 2014 r., z poin. zm.) 

Zasady zamawlanta, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz~tek (zal~cznik do 
zarz~dzenia Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 
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b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacjy I zarzlldzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2lutego 
srodkow trwalych, 

C) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. 
2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzydzie Miasta 
Lodzi 

Instrukcj a przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacj i aktywow 
trwalych stanowillcych wlasnos6 Miasta Lodzi, bydllcych 
w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1985NIII15 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarzlldzenie Nr 3301NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
4 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
(z porn. zm.) 

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

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

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

zarzlldzenie 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 

12. I Prowadzenie spraw zwillZanych z kontrolll, w tym I Regulamin kontroli (zalllcznik do zarzlldzenia Nr 1094NIII15 I wlasne gminy 
prowadzenie ksil:}.Zki kontroli Biura (dla kontroli Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.,~orn. zm.) 
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wewnytrznych przeprowadzanych przez kontrolerow 
Urzydu Miasta Lodzi). 

13. 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 zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

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

15. I Sporz,!dzanie sprawozdan, analiz 
dotycz,!cych realizowanych zadan. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
poz. 352, z pozn. zm.) 

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. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal,!cznik do zarz'ldzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. 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 poin. zm.) 

informacji I § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zaht-cznik do zarZ'}.dzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta 
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16. 

17. 

Sporz,!dzanie wyci,!gow z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla potrzeb Biura oraz ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddziaru do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

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

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

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

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

l. Inicjowanie i koordynowanie dzialafl strategicznych dla art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach wlasne gminy 
rozwoju miasta, w tym: okreslanie strategicznych prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
cel6w 1 kierunk6w rozwoJu w powlC!Zanm ze zpozn. zm.) 
strategicznymi dokumentami szczebla regionalnego, 
krajowego i europejskiego. 

2. Formulowanie celow operacyjnych dla poszczegolnych art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach wlasne gminy 
dziedzin spoleczno-gospodarczych miasta. prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 

zpom. zm.) 

uchwala nr 198 Rady Ministrow z dnia 20 paZdziemika 2015 r. 
w sprawie przyj~cia Krajowej Polityki Miejskiej (M.P. poz. 1235) 

3. Opracowywanie, aktualizowanie oraz wdraZanie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach wlasne gminy 
Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+, prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
wtym: zpom. zm.) 
1) monitorowanie realizacji Strategii; 
2) monitorowanie realizacji polityk 1 programow § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 zarz<ldzenia Nr 4990NIII16 Prezydenta Miasta 

realizowanych przez miasto; Lodzi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie systemu wdraZania 
3) sporz<ldzanie Raportu 0 stanie miasta. i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 

oraz powolania Koordynatora W draZania Strategii 

4. Prognozowanie tendencji rozwojowych miasta. art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach wlasne gminy 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
zpom. zm.) 

5. Sporz<ldzanie okresowych analiz sytuacji spoleczno- art. 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta wlasne gminy 
gospodarczej miasta. Lodzi (za1<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 
-
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6. I Koordynowanie prac statystycznych realizowanych 
przez wlaSciwe rzeczowo komorki organizacyjne 
Urz((du Miasta Lodzi oraz opracowywanie zbiorczych 
sprawozdan statystycznych. 

7. I Wspolpraca z Wojewodzkim Urz((dem Statystycznym 
i innymi podmiotami tworz'lcymi banki danych, w tym 
gromadzenie i opracowywanie danych liczbowych dla 
potrzeb programu pn. "System Analiz 
Samorz'ldowych" (SAS) oraz udzial w pracach Grup 
Wymiany Doswiadczen. 

8. I Przygotowywanie do udost((pnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi materialow 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

§ 27 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z pozn. zm.) 

art. 15 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do I wlasne gminy 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

Instrukcja post((powania w sprawie udost((pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz((du Miasta Lodzi 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 2143NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pom. zm.) 

9. I Udost((pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost((pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
wykorzystywania, b((d'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
zpom. zm.) 

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

§ 5 Ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost((pniania informacji 
I publicznej (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
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10.1 Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkailcami. 

Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z porn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (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 pozn. zm.) 
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IV. Oddzial Strategicznych Projektow Europejskich 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Koordynowanie spraw zwi/lZanych z przygotowaniem 
przez kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi oraz 
miejskie jednostki organizacyjne i samorz~dowe 

instytucje kultury projekt6w inwestycyjnych 
ubiegaj~cych siy 0 dofinansowanie ze srodk6w Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2014-2020, 
wtym: 
1) analiza i doradztwo w zakresie zgodnosci zalozen 

projekt6w pod wzglydem mozliwosci ich 
wsp61finansowania ze srodk6w Europejskiego 
Funduszu Rozwoju RegionalnegolFunduszu 
Sp6jnosci; 

2) opracowanie i aktualizacja Ii sty projekt6w 
strategicznych miasta Lodzi; 

3) monitoring procesu przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej dla projekt6w ujytych na liscie 
projekt6w strategicznych miasta Lodzi. 

zarz~dzenie Nr 5387NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania projekt6w 
inwestycyjnych ubiegaj~cych siy 0 dofinansowanie ze srodk6w 
Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 
(z p6in. zm.) 

§ 27 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

wlasne gminy 

2. I Prowadzenie spraw zwi/lZanych ze wsparciem kom6rek § 27 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta I wlasne gminy 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
jednostek organizacyjnych i samorz~dowych instytucji Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 
kultury w zapewnieniu wsp61finansowania ze srodk6w 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ 
Funduszu Sp6jnosci projekt6w strategicznych miasta 
Lodzi, w tym: 
1) formalna weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej; 
2) doradztwo w zakresie zgodnosci przygotowanej 

dokumentacji? dokumentami programowymi na lata 
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2014-2020; i 

3) negocjacje warunk6w dotycz,!cych rnozliwosci 
wsp61finansowania projekt6w z Instytucj ami 
Zarz,!dzaj ,!cyrni/lnstytucj ami Posrednicz,!cyrni; 

4) opiniowanie projekt6w dokurnent6w programowych 
na lata 2014-2020 oraz negocjacje z Instytucjarni 
Zarz,!dzaj ,!cyrni/lnstytucj ami Posrednicz,!cyrni 
dotycz,!ce ksztahowania wytycznych 
programowych. 

3. Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z wdraZaniern § 27 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne grniny 
instrurnentu Zintegrowanych Inwestycj i Terytorialnych. Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6in. zrn.) 

4. Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z realizacj,! Strategii § 27 ust. 1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne grniny 
Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ Lodzi (zal,!cznik do zarZ'!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6in. zrn.) 

5. Okreslanie priorytet6w w zakresie inwestycji zarz,!dzenie Nr 1855NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne grniny 
infrastrukturalnych, a w szczeg6lnosci ocena inicjatyw 7 wrzesnia 2015 r. w sprawie okreslenia sposobu zarz,!dzania 
1 wydawanie rekornendacji projekt6w pod k,!tern inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz rniejskich jednostkach 
priorytet6w do dofinansowania oraz szans na uzyskanie organizacyjnych 
wsparcia srodkami zewnytrznyrni. 

6. Prowadzenie spraw zwi'!Zanych z przygotowywaniern § 27 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne grniny 
raport6w z zakresu wykorzystania srodk6w Lodzi (zal,!cznik do zarZ'!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Europej skiego Funduszu Rozwoju Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6in. zrn.) 
RegionalnegolFunduszu Sp6jnosci. 

7. Monitorowanie dokurnent6w programowych § 27 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne grniny 
dotycz,!cych Europej skiego Funduszu Rozwoju Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
RegionalnegolFunduszu Sp6jnosci. Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6in. zrn.) 

8. Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie wlasne grniny 
Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi rnaterial6w do inforrnacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
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w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal(}.cznik do zarz(}.dzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

9. I Udostypnianie wnioskodawcom inforrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do inforrnacji I wlasne gminy 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
wykorzystywania, byd(}.cych w dyspozycji Oddzialu. 

10.1 Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz(}.dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu inforrnacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
zpoin. zm.) 

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. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania inforrnacji 
publicznej (zal(}.cznik do zarz(}.dzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

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

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

Instrukcja archiwalna (zal(}.cznik ill 6 do rozporz(}.dzenia Prezesa 
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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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v. Zespol ds. Wspolpracy z Organizacjami Mi~dzynarodowymi 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Reprezentowanie interesow miasta Lodzi przed I art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
instytucjami unijnymi, placowkami dyplomatycznymi gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pom. zm.) 
oraz innymi organizacjami mi((dzynarodowymi 
w kontekscie strategicznym. I art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
zpom. zm.) 

§ 27 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

2. I ~apewnieni~ promocj~. miasta Lodzi (i?icjowani~ I art. 7 ust. ! p~ 18 i 20 ustawy z dnia 8 marc~, 1990 r.1 wlasne gminy 
1 koordynacJa aktywnOSCl w wa.znych dla mlasta Lodzl 0 samorz'!dzle gmlnnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pozn. zm.) 
aspektach) w Brukseli i w razie potrzeby innych 
lokalizacjach, w tym: § 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
1) organizacja konferencji, seminarlOw, wizyt Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 

studyjnych z udzialem przedstawicieli miasta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
sluz,!cych lobbingowi, zabezpieczeniu interesow 
i promocji miasta; 

2) wspolorganizacja przedsi((wzi((c kulturalnych i misji 
gospodarczych; 

3) udzial m.in. w O~en Days. 
3. I Pozyskiwanie i dystrybucja informacji 0 Unii I art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 

Europejskiej i innych organizacjach gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pom. zm.) 
mi((dzynarodowych, w tym: 
1) uczestnictwo w wybranych spotkaniach, § 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 

seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
celem pozyskania informacji dotycz,!cych Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 
problematyki wa.znej dla rozwoju Lodzi; 
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4. 

2) informowanie 0 wszelkich dost~pnych srodkach 
finansowych oferowanych przez Uni~ Europejsk~; 

3) monitoring prawodawstwa unijnego pod k~tem 
kwestii waZnych z punktu widzenia Lodzi. 

W spieranie zlozonych przez miasto Lodi wnioskow 
o dofinansowanie z programow europejskich. 

art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie I wlasne gminy 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poin. zm.) 

§ 27 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NV12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

5. I Wspolpraca z biurami regionalnymi I art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie I wlasne gminy 
i przedstawicielstwami sieci europejskich maj~cymi gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poin. zm.) 
siedzib~ w Brukseli. 

6. I Przygotowywanie do udost~pnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi materialow informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post~powania w sprawie udost~pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 2143NV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

7. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
wykorzystywania, b~d~cych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
poz. 352, z poin. zm.) 

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. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zpoin. zm.) 
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8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NII/16 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 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwaw zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pam. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pam. zm.) 
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VI. Oddzial Projekt6w Spolecznych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 
1. Opracowanie, wspolnie z Zespolem Koordynacji Polityki § 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 

Spolecznej, listy strategicznych projektow spolecznych Lodzi (zah!cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
miasta Lodzi uhiegaj ,!cych Sly 0 dofinansowanie ze Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w okresie 
programowania 2014-2020. 

2. Analiza 
. . . 

mozliwosci wspolfinansowania § 27 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy I OpmlOWanle 
projektow miasta Lodzi ze srodkow Europej skiego Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Funduszu Spolecznego w okresie programowania 2014- Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
2020. 

3. Wsparcie merytoryczne dla komorek organizacyjnych § 27 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych Lodzi (zal,!cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej projektow Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
spolecznych uhiegaj,!cych siy 0 wspolfinansowanie ze 
srodkow zewnytrznych, w tym koordynacja projektow 
miydzynarodowych. 

4. Monitorowanie oraz prowadzenie statystyk zwi<}Zanych § 27 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
z wykorzystaniem srodkow Europej skiego Funduszu Lodzi (zal,!cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Spolecznego przez komorki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
Lodzi I miejskie jednostki organlzaCYJne w okresie 
programowania 2014-2020. 

5. Doradztwo dla komorek organizacyjnych Urzydu Miasta § 27 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie Lodzi (zal,!cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
spolecznych projektow rewitalizacyjnych mozliwych do Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
wspolfinansowania ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Spolecznego w okresie programowania 2014-2020. 

6. Opiniowanie projektow dokumentow programowych § 27 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
programow operacyjnych wspolfinansowanych ze srodkow Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
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funduszy europejskich w zakresie projektow spolecznych I Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
w okresie programowania 2014-2020. 

7. I Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie Informacji I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie I wlasne gminy 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow w zakresie do 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 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z poin. zm.) 

8. 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, byd'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
zpom. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zpom. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pom. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

9. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu § 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzani,! Prezesa Rad Minist~o_\V~_<iJ1i(l __ 18 stycznia 201 L f. W sprawie 
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Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

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

27 



Lp. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

VII. Zesp61 Koordynacji Polityki Spolecznej 

Zadania Podstawa prawna I Rodzaj zadania 
Koordynacja wdraZania Programu Inteligentna Polityka 
Spoleczna oraz wspoludzial w opracowaniu listy 
strategicznych projektow spolecznych ubiegaj'lcych sit; 
o dofinansowanie ze srodkow Europej skiego Funduszu 
Spolecznego w okresie programowania 2014-2020 miasta 
Lodzi wspolnie z Odzialem Projektow Spolecznych. 

Wspoludzial w mlcjowaniu, koordynowaniu 
i monitorowaniu dzialan strategicznych dla rozwoju 
miasta, ze szczegolnym uwzglt;dnieniem sfery spolecznej, 
min. w ramach wdraZania "Polityki Spolecznej 2020+ dla 
Miasta Lodzi - Strategii Rozwi'lZywania Problemow 
Spolecznych" . 

Dokonywanie analiz w zakresie diagnozy sytuacji 
spoleczno-gospodarczej miasta oraz oceny realizacji uslug 
publicznych w sferze spolecznej, m.in. badan oceny 
jakosci zycia przez mieszkancow. 

Prowadzenie spraw zwhtzanych z procesami partycypacji 
spolecznej, szczegolnie konsultacji spolecznych w zakresie 
zadan Biura. 

§ 27 ust. 1 pkt 1 i 8 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'lcznik do zarZ£ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia I wlasne gminy 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z pom. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzt;du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pom. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 5179NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia I wlasne gminy 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslaj'lcej zasady i tryb wspolpracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez komorki organizacyjne Urzt;du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

Przygotowywanie do udostt;pnienia w Biuletynie I art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt;pie do I wlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi materialow informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postt;powania w sprawie udostt;pniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi (za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 2143NII12 Pr~denta Miasta Lodzi z dnia 
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20 kwietnia 2012 r., z pozn. zm.) 

6. 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) 

7. 

wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Zespolu. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz~dzania 

Kontaktami z Mieszkailcami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z porn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesma 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
zpozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. 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 pozn. zm.) 

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

29 



Schemat organizacyjny Biura Strategii Miasta 

Zal~cznik 
do Szczegolowego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi 

Oddzial Analiz 

Oddzial 
Ekonomiczno -
Organizacyjny 

Oddzial 
,-----t Monitorowania Strategii 

i Programow 

I---

'---

Zast~pca 

Dyrektora Biura 

Oddzial Projektow 
Spolecznych 

Zespol Koordynacji 
Polityki Spolecznej 

Dyrektor Biura 

Zast~pca 

Dyrektora Biura 

Oddzial 
Strategicznych 

Projektow Europejskich 

Zespol ds. Wspolpracy 
z Organizacjami 

Mi~dzynarodowymi 
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