
ZARZ1\DZENIE Nr 6'111 NII/17 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 4 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczegOlowego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Budzetu w Departamencie Finansow Publicznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 L poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 L poz. 730 i 935) w zwiqzku z art. 92 
ust. 1 pkt 2 i Ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzlldzie powiatowym (Oz. U. 
z 2016 L poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 56 Regulaminu 
organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi, stanowillcego za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1964NII12 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urz((dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzlldzeniami Prezydenta Miasta 
Lodzi: Nr 2318/VII12 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 2526/VII12 z dnia 
29 czerwca 2012 L, Nr 2728/VI112 z dnia 24 lipca 2012 L, Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 
2012 L. Nr 2917/VII12 z dnia 31 sierpnia 2012 L, Nr 3056/VII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 L, 

Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziernika 2012 r., Nr 3344/VII12 z dnia 22 listopada 2012 r., 
Nr 3555/VII12 z dnia 18 grudnia 2012 L, Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 L, 

Nr 3633/VII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., 
Nr 4137/VII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 L, 

Nr 4684/VII13 z dnia 25 lipca 2013 L, Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., 
Nr 4960/VII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328/VII13 z dnia 15 listopada 2013 L, 

Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 L, Nr 5651/VII14 z dnia 24 stycznia 2014 L, 

Nr 5653/VII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886/VII14 z dnia 10 marca 2014 r., 
Nr 6228/VII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793/VII14 z dnia 31 lipca 2014 L, Nr 7557/VII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 L, Nr 187/VIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276/VII/15 z dnia 
19 stycznia 2015 L, Nr 511/VII/15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIIII5 z dnia 3 marca 
2015 L, Nr 1370/VII/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473/VIII15 z dnia 14 lipca 2015 L, 

Nr 1636/VIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826/VIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 L, 

Nr 2214/VII115 z dnia 30 pazdziernika 2015 L, Nr 2411/VIII15 z dnia 3 grudnia 2015 L, 

Nr 2481/VIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526/VIII15 z dnia 18 grudnia 2015 L. 

Nr 2656/VIII16 z dnia 11 stycznia 2016 L, Nr 2975/VIII16 z dnia 26 lutego 2016 L. 

Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844/VIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384/VIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868/VIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932/VIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095/VIII16 Z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637/VIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709/VIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100/VIII17 z dnia 26 maja 2017 L, Nr 6209/VIII17 z dnia 12 czerwca 2017 L, 

Nr 6404/VIII17 z dnia 30 czerwca 2017 L i Nr 6531 NIIII7 z dnia 18 lipca 2017 L 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Budzetu 
w Oepartamencie Finansow Publicznych Urz((du Miasta Lodzi, stanowillcy za1llcznik 
do niniejszego zarzqdzenia. 



~ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Budzetu 
w Departameneie Finansow Publieznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

~ 3. Traei moe zarzqdzenie Nr 90S/WII 3 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 wrzesnia 
2013 r. w sprawie zatwierdzenia szezegolowego wykazu zadan realizowanyeh przez Wydzial 
Budzetu w Departameneie Finansow Publieznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

~ 4. Zarzqdzenie wehodzi w zyeie z dniem wydania. 

ZDANOWSKA 
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Lp. 

1. 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia N r6tH IV III 1 7 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A1 sierpnia 2017 r. 

SZCZECOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAL BUDZETU 

W DEPARTAMENCIE FINANSOW PUBLICZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ewidencji Ksi~gowej Budzetu i Sprawozdawczosci 

Zadania 

Prowadzenie ewidencji ksi((gowej budzetu miasta 
Lodzi zgodnie z przyj((tymi zasadami rachunkowosci 
i planem kont dla budzetu miasta Lodzi oraz Urz((du 
Miasta Lodzi. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1047, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych 
zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzib~ poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Oz. U. z 2017 r. poz. 760) 

Zasady rachunkowosci obowiqzujqce w Urz((dzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 866/VIII15 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 



2. 

3. 

4. 

5. 

Prowadzenie rejestrow pomocniczych: 
1) rejestru przeplywow finansowych na rachunku 

podstawowym miasta Lodzi wg ;hodel pochodzenia 
srodkow finansowych oraz wg miejskich jednostek 
organizacyjnych realizujqcych budzet; 

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1047, z pMn. zm.) 

2) rejestru przeplywow finansowych na rachunkach 
bankowych miasta Lodzi wyodr~bnionych na 
przyj~cie srodkow finansowych na realizacj~ 

projektow wspolfinansowanych ze hode! 
zagranicznych; 

3) rejestru przeplywow finansowych na rachunku 
bankowym wydatkow, ktore nie wygasajq 
z uplywem roku budzetowego; 

4) rejestru do rachunkow bankowych budzetu 
w walucie obcej; 

5) rejestru dochodow miasta Lodzi wg :hodel, wg 
miejskich jednostek organizacyjnych realizujqcych 
budzet oraz wg urz~dow skarbowych. 

Prowadzenie rejestru dotacji otrzymanych z Lodzkiego 
Urz~du Wojewodzkiego i Krajowego Biura 
Wyborczego wg klasyfikacji budzetowej oraz 
przekazanych do miejskich jednostek organizacyjnych 
realizujqcych budzet. 
Rozliczanie pobranych przez Urzqd Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne dochodow 
zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych oraz ich 
przekazywanie do Lodzkiego Urz~du Wojewodzkiego. 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych 
zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzib~ poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Oz. U. z 2017 r. poz. 760) 

Zasady rachunkowosci obowiqzujqce w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 866/VIIIl5 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

art. 149 w zwiqzku z art. 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, 
z poin. zm.). 

art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. 0 dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) 

Sporzqdzanie kwartalnych informacji opisowych § 9 Ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 16 stycznia 
do Lodzkiego Urz~du Wojewodzkiego w zakresie 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. 
wykorzystania otrzymanych dotacj i na realizacj~ zadan z 2016 r. poz. 10 15, z pMn. zm.) 
z zakresu administracj i rzqdowej i innych zadan 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rZqdowej 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rzqdowej 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rzqdowej 
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6. 

zleconych ustawami oraz wykonanych dochodow 
uzyskanych w zwiqzku z realizacjq ww. zadan. 
Prowadzenie rejestru weksli in blanco wystawianych 
przez miasto LoM na rzecz banku lub innych instytucji 
finansowych. 

§ 176 ust. 2 Instrukcji obiegu dokumentow w zakresie 
rachunkowosci dla Urzt(du Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia N r 1027 IW 114 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
6 lutego 2014 L, z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy 

7. I Przygotowywanie materialow do skonsolidowanego I ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek I wlasne gminy 
bilansu jednostki samorzqdu terytorialnego w zakresie samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 L poz. 1453) 

8. 

ewidencji ksit(gowej, prowadzonej przez Oddzial. 

Sporzqdzanie bilansu z wykonania budzetu jednostki 
samorzqdu terytorialnego oraz sprawozdania 
finansowego Wydzialu Budzetu, stanowiqcego czt(sc 
skladowq sprawozdania tinansowego Urzt(du Miasta 
Lodzi. 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 L 

W sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych 
zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibt( poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Oz. U. z 2017 L poz. 760) 

ustawa z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 L 0 dochodach jednostek 
samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 L poz. 1453) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 L 

W sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych 
zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibt( poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Oz. U. z 2017 L poz. 760) 

Zasady rachunkowosci obowiqzujqce w Urzt(dzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 866/VIII15 Prezydenta Miasta 
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9. 

Lodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

Sporzqdzanie zbiorczych sprawozdan budzetowych I ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. ° dochodach jednostek 
w zakresie: samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 
1) wykonania budzetu miasta Lodzi: 

a) Rb-27S miesi<tczne/roczne z wykonania planu 
dochod6w budzetowych, 

b) Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu 
dochod6w zwiqzanych z realizacj<t zadan 
z zakresu administracji rz<tdowej oraz innych 
zadan zleconych jednostkom samorz<tdu 
terytorialnego ustawami, 

c) Rb-POP roczne z wykonania dochod6w 
podatkowych miasta, 

d) Rb-28S miesi<tczne/roczne z wykonania planu 
wydatk6w budzetowych, 

e) Rb-28NWS miesi<tczne/kwartalne sprawozdanie 
z wykonania planu wydatk6w, kt6re nie wygasly 
z uplywem roku budzetowego, 

f) Rb-NOS kwartalne ° nadwyzce/deficycie 
jednostki samorz<tdu terytorialnego, 

g) Rb-50 kwartalne ° dotacjachlwydatkach 
zwi<tzanych z wykonywaniem zadaIl. z zakresu 
administracji rz<tdowej oraz innych zadan 
zleconych jednostkom samorz<tdu terytorialnego 
ustawami; 

2) wykonania plan6w finansowych samorz<tdowych 
zaklad6w budzetowych - Rb-30S kwartalne; 

3) wykonania dochod6w i wydatk6w na rachunku, 
° kt6rym mowa wart. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. ° finansach publicznych - Rb-34S 
kwartalne; 

4) stanu srodk6w na rachunkach bankowych jednostki 
samorz<tdu terytorialnego - Rb-ST roczne; 

rozporz<tdzenie Ministra Finans6w z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w spra wie sprawozdawczosci budzetowej (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 1015, z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy i powiatu, 
zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracj i 
rz<tdowej 
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10. 

11. 

5) wydatkow strukturalnych ~ Rb- WSa roczne. 

Sporzqdzanie zbiorczych sprawozdan jednostki 
samorzqdu terytorialnego oraz samorzetdowych osob 
prawnych w zakresie operacji finansowych: 
1) Rb-N ~ kwartalne sprawozdanie 0 stanie naleznosci 

oraz wybranych aktywow finansowych; 
2) Rb-UN roczne sprawozdanie uzupetniajqce 

o stanie naleznosci z tytulu papierow wartosciowych 
wg wartosci ksit(gowej; 

3) Rb-Z ~ kwartalne sprawozdanie 0 stanie zobowiqzan 
wg tytulow dluznych oraz gwarancji i port(czen; 

4) Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupetniajetce 
o stanie zobowietzan wedlug tytulow dluznych; 

5) Rb-ZN kwartalne sprawozdanie 0 stanie 
zobowiqzan oraz naleznosci Skarbu Panstwa z tytulu 
wykonywania zadan zleconych. 

Weryfikacja przekazywanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne materialow dotyczetcych wykonania 
budzetu za I polrocze kazdego roku budzetowego 
oraz sprawozdania rocznego. 

12. IOpracowywanie zbiorczej informacji 0 przebiegu 
wykonania budzetu za I pohocze kazdego roku 
budzetowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu 
miasta Lodzi za rok budzetowy. 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzetdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. pOZ. 1453) 

rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacj i finansowych (Oz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

wtasne gminy i powiatu, 
zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rZqdowej 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
samorzetdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

uchwala Nr LXXXIXIl5471l0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
9 czerwca 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy 
informacji 0 przebiegu wykonania budzetu miasta Lodzi, 
informacji 0 ksztahowaniu sit( wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji 0 przebiegu wykonania planow 
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finansowych jednostek, 0 ktarych mowa wart. 9 pkt 10, 
13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych - za pierwsze palrocze kazdego roku budzetowego 

13. I Przygotowywanie materialaw do projektu budzetu I ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek I wlasne gminy 
w zakresie wydatkaw realizowanych przez Oddzial. samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 1453) 

§ 53 ust. I pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

14. I Przygotowywanie wnioskaw 0 zmian~ budzetu lub § 53 ust. I pkt I Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta I wlasne gminy 
zmian~ w budzecie w zakresie wydatkaw Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
realizowanych przez Oddzial. Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

15. I Przygotowywanie dyspozycji do Wydzialu 
Ksi~gowosci dotyczqcych wydatkaw realizowanych 
przez Oddzial. 

zarzqdzenie Nr 1027/WIl4 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
61utego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu 
dokumentaw w zakresie rachunkowosci dla Urz~du Miasta 
Lodzi (z p6Zn. zm.) 

wlasne gminy 

16. I Nadzar nad wykonaniem budzetu miasta Lodzi poprzez I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
analiz~ sprawozdan jednostkowych z dochodaw (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pain. zm.) 
i wydatkaw - ze szczegalnym uwzgl~dnieniem srodkaw 
pochodzqcych ze :hadel zagranicznych na I ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
dofinansowanie projektaw. samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

17. I Analiza plynnosci finansowej miasta Lodzi. 

ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porzqdku w gminach (Oz. U. z 20 I 7 r. poz. 1289) 

§ 53 ust. I Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jednostek 
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-

samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 

18. Weryfikacja zapotrzcbowan na srodki finansowe ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach jcdnostek wlasne gminy i powiatu 
na wydatki skladanych przez komorki organizacyjne samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453) 
Urz\tdu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne 
zgodnie z obowiqzujqcym harmonogramem wydatkow. zarzqdzenie Nr 5210/V1I13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

30 pazdziemika 2013 r. w sprawle ustalenia procedury 
sporzqdzania projektu harmonogramu I harmonogramu 
realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
komorek organizacyjnych Urz\tdu Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych 

19. Przekazywanie srodkow tinansowych na rachunki zarzqdzenie Nr 5210/VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 wlasne gminy 
bankowe komorek organizacyj nych Urz\tdu Miasta pazdziemika 2013 r. w sprawle ustalenia procedury 
Lodzi I miejskich jednostek organizacyjnych na sporzqdzania projektu harmonogramu I harmonogramu 
realizacj\t wydatkow na podstawie zweryfikowanego realizacji dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
zapotrzebowania. finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 

komorek organizacyjnych Urz\tdu Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych 

20. Wspolpraca z bankiem w zakresie przeplywow § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz\tdu Miasta Lodzi wtasne gminy 
srodkow tinansowych na rachunku podstawowym (zalqcznik do zarzqdzenia N r 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

I 

miasta Lodzi. Lodzi z dnia 21 marc a 2012 r., z pozn. zm.) 

21. Wspolpraca z dysponentami srodkow tinansowych § 15 ust. 4 oraz § 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego wlasne gminy i powiatu 
budzetu w zakresie wykonywania dochodow miasta Urz\tdu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 
Lodzi. Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

22. Weryfikacja materialow oraz sporzqdzenie lqcznego § 53 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urz\tdu Miasta wlasne gminy i powiatu 
sprawozdania finansowego dla miasta Lodzi i bilansu Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
skonsolidowanego. Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

23. Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy 
zbiorczych danych dotyczqcych informacji (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pozn. zm.) 
z wykonania budzetu miasta Lodzi w zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial. zarzqdzenie Nr 3928/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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24. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

30 czerwca 2016 r. w spra Wle 
informacji publicznej (z poin. zm.) 

sposobu udost~pniania 

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

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

8 



[I. Oddzial Planowania Budzetu 

. -

Lp. Zadania Pods taw a prawna Rodzaj zadania 

l. Opracowywanie zalozen do projektu budzetu miasta zarzqdzenie Nr 6529/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy i powiatu 
Lodzi na podstawie wskainikow 1 wielkosci 18 lipca 20 17 r. w sprawie ustalenia terminow obowiqzujqcych 
przekazanych przez Oddzial ds. Planowania w procesle przygotowania projektu uchwaly budzetowcj 
Wieloletniego i Polityki Dlugu. miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej 

prognozy tinansowej miasta Lodzi 

2. Werytikacja materialow planistycznych do projektu § 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy i powiatu 
budzetu skladanych przez komorki orgamzacYJne Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia N r 1 964/V 1112 Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
dotyczqcych zadan wlasnych gminy i powiatu. 

3. Werytikacja materialow planistycznych do projektu § 4 w zwiqzku z § 5 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia zlecone gmlme 
budzetu skladanych przez komorki orgamzacYJne 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki i powiatowi z zakresu 
Urzydu Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne finansowej jednostek budzetowych 1 samorzqdowych administracji rzqdowej 
dotyczqcych zadan zleconych gmlme zakladow budzetowych (OZ. U. z 2015 r. poz. 1542) 
i powiatowi z zakresu administracji rzqdowej. 

§ 7 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania 
budzetu panstwa (Oz. U. z 2016 r. poz. 69) 

4. Opracowywanie zalqcznikow 1 tabel do projektu art. 211 ust. 5 pkt 2, art. 214, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia wlasne gminy i powiatu 
budzetu miasta Lodzi i do uchwaly budzetowej Rady 27 Slerpma 2009 r. 0 tinansach publicznych 
Miejskiej w Lodzi. (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6Z:n. zm.) 

5. Opracowywanie tabel z zakresu zadan administracji art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach zlecone gminie 
rZqdowej do projektu budzetu miasta Lodzi. publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) i powiatowi z zakresu 

administracji rzqdowej 
6. Opracowywanie planow dochodow 1 wydatkow art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zlecone gminie i powiatowi 

budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z zakresu administracji 
zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji z p6Z:n. zm.) rzqdowej, realizowane 
rzqdowej oraz porozumien z organami administracji na podstawie porozumienia 

9 



7. 

8. 

9. 

rzetdowej. uchwala Nr XCIII 60811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I z organami administracji 
7 lipca 2010 L W sprawie trybu prac nad projektem uchwaly rZqdowej 
budzetowej (z pMn. zm.) 

Sporzetdzanie planaw tinansowych zadan z zakresu I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach publicznych 
administracji rzetdowej zleconych gminie (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pMn. zm.) 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rzetdowej, realizowane 
na podstawie porozumienia 
z organami administracj i 
rzetdowej i samorzetdowej 

i powiatowi. 

Werytikacja wnioskaw dotyczetcych zadan wlasnych 
gminy i powiatu skladanych przez komarki 
organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki 
organizacyjne w sprawie zmian w budzecie. 

Werytikacja wnioskaw dotyczqcych zadan zleconych 
gmlme i powiatowi skladanych przez komarki 
organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki 
organizacyjne w sprawie zmian w budzecie. 

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach I wlasne gminy i powiatu 
publicznych (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pain. zm.) 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorzqdzie 
powiatowym (Oz. U. z 2016 L poz. 814, z pain. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia N r 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.) 

art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 L poz. 1870, z pMn. zm.) 

art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzetdzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 L poz. 446, z pMn. zm.) 

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorzetdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z pain. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zaletcznik do zarzetdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.) 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rzetdowej, realizowane 
na podstawie porozumienia 
z organami administracji 
rzetdowej i samorzetdowej 

10. I Wnioskowanie 0 dokonanie zmian w budzecie miasta I art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach I wlasne gminy i powiatu 
Lodzi wynikajetcych z decyzji zewn~trznych publicznych (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pain. zm.) 
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i zawartych porozumien dotyczqcych zadan wtasnych. I art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z pain. ZI11.) 

11. I Wnioskowanie 0 dokonanie zmian w budzecie miasta I art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
Lodzi wynikajqcych z decyzji zewn«trznych publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pain. zm.) 
i zawartych porozumien dotyczqcych zadan zleconych 
gminie i powiatowi. I art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z pMn. zm.) 

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorzqdzie 
powiatowym (Oz. U. z 2016 L poz. 814, z pain. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz((du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VlI12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 

zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracj i 
rZqdowej, realizowane na 
podstawie porozumienia 
z organami administracji 
rZqdowej i samorzqdowej 

12. I Ookonywanie okresowych i biezqcych analiz 
wnioskowanie w sprawach realizacji wydatkaw. 

oraz I § 53 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta I wlasne gminy i powiatu 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia N r 1964/V 1I12 Prezydenta 

13. I Weryfikacja planaw finansowych i ich zmian miejskich 
jednostek organizacyjnych, z wylqczeniem miejskich 
jednostek organizacyjnych podleglych Wydzialowi 
Edukacji i Biuru Gospodarki Mieszkaniowej. 

Miasta Lodzi z dnia 21 marc a 2012 L, Z pain. zm.) 

art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pain. zm.) 

§ 6 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Finansaw z dnia 7 grudnia 
2010 L W sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budzetowych i samorzqdowych zakladaw 
budzetowych (Oz. U. z 2015 L poz. 1542) 

§ 7 rozporzqdzenia Ministra Finansaw z dnia 15 stycznia 
2014 L W sprawie szczegalowego sposobu wykonywania 
budzetu panstwa (Oz. U. z 2016 r. poz. 69) 

§ 53 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zatqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VlI12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

wtasne gminy i powiatu 
zlecone gminie i powiatowi 
z zakresu administracji 
rzqdowej, realizowane 
na podstawie porozumienia 
z organami administracj i 
rzqdowej i samorzqdowej 
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14. Weryfikacja zestawien zbiorczych planaw finansowych § 53 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego U rz«du Miasta wlasne gminy i powiatu 
I ich zmtan miejskich jednostek organizacyj nych Lodzi (zalqczni k do zarzqdzenia N r 1 964/V I112 Prezydenta 
podleglych Wydzialowi Edukacji. Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 

15. Werytikacja planaw finansowych i ich zmian jednostek § 53 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta wlasne gminy 
pomocniczych miasta Lodzi. Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 

Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 

16. Opiniowanie projektaw aktaw prawnych, umaw § 53 ust. 1 pkt 8 Regulaminu organizacyj nego U rz«du Miasta wlasne gminy 
I porozumien powodujqcych skutki finansowe dla Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia N r 1964/VII12 Prezydenta 
budzetu miasta Lodzi. Miasta Lodzi z dnia 21 marc a 2012 L, z p6Zn. zm.) 

17. Monitorowanie realizacji planu dochodaw i wydatkaw ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach publicznych wlasne gminy i powiatu 
budzetu miasta Lodzi. (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pain. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia N r 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 

18. Biezqca analiza I ocena wplywu wewn«trznych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych wlasne gminy 
I zewn«trznych czynnikaw na pOZlOm dochodaw (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pain. zm.) 
i wydatkaw budzetu. 

§ 53 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
I 

Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marc a 2012 L, z p6Zn. zm.) 

19. S porzqdzanie biezqcych I okresowych analiz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach publicznych wlasne gminy 
z wybranych obszaraw budzetu. (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z p6Zn. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz«du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6Zn. zm.). 

20. Ustalanie standardaw zwiqzanych z planowaniem ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych wlasne gminy 
I wykonaniem budzetu oraz nadzar nad ich (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z p6Zn. zm.) 
wdrozeniem. 

§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego U rz«du Miasta 
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2l. 

Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

I ------r--------------------------------------------~----------------~ 
Przygotowywanie i przekazywanie dokumcntacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pM:n. zm.) 

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

III. (uchylony) 

wlasne gminy 
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Lp. 

1. 

IV. Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Prowadzenie spraw budzetowych, w tym: I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. a tinansach publicznych I wlasne gminy 
1) przygotowywanie materialow planistycznych, (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pMn. zm.) 

projektow planow i planow tinansowych 
w zakresie wydatkow realizowanych przez I ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. 
Stanowisko; z 2016 r. paz. 1047, z pMn. zm.) 

2) wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 
i planach finansowych w zakresie wydatkow 
realizowanych przez Stanowisko; 

3) sporzqdzanie projektu harmonogramu 
i harmonogramu realizacji wydatkow oraz jego 
zmlan; 

4) sporzqdzanie zapotrzebowan na srodki finansowe na 
wydatki realizowane przez Stanowisko; 

5) sporzqdzanie sprawozdan, analiz oraz informacji 
z wykonania budzetu. 

uchwala Nr XCIIl60811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly 
budzetowej (z pMn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na 
okres wieloletni 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle 
uchwalenia budzetu miasta Lodzi na dany rok 

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie 
okrdlenia wzorow materialow planistycznych niezb~dnych do 
opracowania projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 5294!VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansawej miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowiqzujqcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej 
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2. 

3. 

4. 

Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych 
w post~powaniach 0 udzielanie zamowien publicznych 
dotyczqcych Wydzialu z wylqczeniem przetargow 
dotyczqcych zadan Oddzialu ds. Planowania 
Wieloletniego i Polityki Dlugu oraz Oddzialu 
Ewidencji Ksi~gowej Budzetu i Sprawozdawczosci. 

Prowadzenie Rejestru udzielanych zamowien 
publicznych do ktorych ustawy Prawo zamowien 
publicznych nie stosuje si~. 

Przygotowywanie projektow upowaznien 
i pelnomocnictw dla pracownikow Wydzialu oraz 
prowadzenie i aktualizacja odpowiednich ewidencji 
w tym zakresie. 

miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 5210/VII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 pazdziemika 2013 r. w sprawie ustalenia procedury 
sporzqdzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacj i dochodow i wydatkow oraz przekazywania srodkow 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
komorek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych 

§ 14 ust. I pkt 17 Regulaminu organizacyj nego U rz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia N r I 964/V III2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien I wlasne gminy 
publicznych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poin. zm.) 

Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urz~dzie 

Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5290/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 2017 r.) 

§ 5 ust. I Regulaminu 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 si~ (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4679/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 pazdziemika 2016 r.) 

§ 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 2868/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z poin. zm.) 

5. I Przygotowywanie projektow upowaznien udzielanych I art. 46 ust. J ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie I wlasne gminy 
i cofanych przez Skarbnika Miasta Lodzi gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6Zn. zm.) 

6. 

przedstawicielom sluzb finansowych do kontrasygnaty 
c_zynnosci prawnych ~lOgqcych. wywolac skut~i I art. ~8 ust. J ustawy z dnia 5 czerwca 199~, r. 0 samorzqdzie 
tmansowe dla budzetu mlasta Lodzl oraz prowadzeme powlatowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 814, z pozn. zm.) 
i aktualizacja ewidencji tych upowaznien. 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z przetwarzaniem 
i ochronq danych osobowych w Wydziale, w tym: 
1) przygotowywanie wnioskow 0 wydanie upowaznien 

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

2) prowadzenie ewidencji osob upowaznionych 
do przetwarzania danych osobowych; 

3) prowadzenie ewidencji uzytkownikow systemu 
informatycznego oraz jej aktualizacja w zwiqzku 
z rejestracjqlrozszerzeniem lub odebraniem 
uprawnien uzytkownika w sieci lub aplikacjilbazie 
danych; 

4) przygotowywanie projektow zgloszen 
przetwarzanych zbiorow danych osobowych do 
rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Oanych Osobowych oraz aktualizacji. 

art. 36 w zwiqzku z art. J 7, art. 39 ust. 1 oraz art. 41 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 922) 

zarzqdzenie N r 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji 
opisujqcej sposob przetwarzania danych osobowych oraz 
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce ochron~ 

przetwarzanych danych osobowych w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(z poin. zm.) 

wlasne gminy 

7. I Przygotowywanie korespondencji dotyczqcej I ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U.I wlasne gminy 
pracownikow Wydzialu w sprawach: osobowych, z 2016 r. poz. 1666, z p6Zn. zm.) 
podnoszenia wiedzy kwalitikacj i zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan I ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach 
profilaktycznych, opisow stanowisk itp. samorzqdowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z poin. zm.) 

rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. 

16 



w SpraWle wynagradzania pracownikow samorzqdowych 
(Oz. U. z 2014 L poz. 1786) 

§ 4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo!ecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan 
lekarskich pracownikow, zakresu protilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich 
wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Oz. U. z 2016 L poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 L, z poin. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urzydzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 334/W 109 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 10 czerwca 2009 L, z p6Zn. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Miasta Lodzi, okreslajqcy szczegolowy sposob 
przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta 
Lodzi i organizowania egzaminu konczqcego ty sluzby 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5703/VIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 L, z p6Zn. zm.) 

zarzqdzenie N r 60811V I114 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 L W sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie 
Miasta Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownikow Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6545/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 Jipca 
2017 r.) 
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8. 

9. 

10. 

zarzqdzenie Nr 1199/VW15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urz~dzie Miasta Lodzi 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z 
pracownikow w materialy biurowe 
techniczne, meble, druki, piecz~cie 

identytikatory itp. 

zaopatrzeniem Instrukcji obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
urzqdzenia Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1027/WIl4 

pieczqtki, Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 lutego 2014 r., z p6Zn. zm.) 

Prowadzenie spraw zwiqzanych z gospodarowaniem 
mieniem znajdujqcym si~ na wyposazeniu Wydzialu, 
wtym: 
1) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposazenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie ksiqg 
inwentarzowych oraz ich aktualizacja; 

2) prowadzenie rejestru kart uzytkownika; 
3) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacj~ srodkow 

trwalych; 
4) udzial w inwentaryzacji i jej rozliczaniu. 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji piecz~ci i pieczqtek 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 690/WIl2 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 28 grudnia 2012 r.) 

zarzqdzenie Nr 408/W 106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutego 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urz~dzie Miasta Lodzi 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1027/WI14 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 lutego 2014 r., z pozn. zm.) 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
aktywow trwalych stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
b~dqcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1985/VIIII5 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 wrzesnia 2015 r.) 

zarzqdzenie Nr 330lNIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w U rz~dzie Miasta 
Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

Prowadzenie, 
komorkami 
dotyczqcych 

we wspolpracy z wewn~trznymi I dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
organizacyjnymi Wydzialu, spraw post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257) 
skarg wnioskow oraz petycji 
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Ii. 

kierowanych do Wydzialu, w tym 
dokumentacji oraz sporzqdzanie 
sprawozdan i informacji z ich realizacji. 

prowadzenie I ustawa z dnia II lipca 2014 L 0 petycjach (Oz. U. z 2017 L 

okresowych poz. 1223) 

Sporzqdzanie szczegalowego wykazu zadan 
realizowanych przez Wydzial oraz jego aktualizacja. 

rozporzqdzenie Rady Ministraw z dnia 8 stycznia 2002 L 

W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wnioskaw (Dz. U. poz. 46) 

zarzqdzenie Nr 723/W/13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
25 lutego 2013 L W sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg i wnioskaw kierowanych 
do Urzt(du Miasta Lodzi 

§ 56 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VI112 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 

wlasne gminy 

12. I Udostt(pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 L 0 dostt(pie do I wlasne gminy 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego inforrnacji publicznej (Oz. U. z 2016 L poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, bt(dqcych w dyspozycji Wydzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 L 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
poz. 352, z p6Zn. zm.) 

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

§ 5 ust. 2 Instrukcji w 
informacji publicznej 
Nr 3928/VIII16 Prezydenta 
2016 L, Z pain. zm.) 

sprawlC sposobu udostt(pniania 
(zalqcznik do zarzqdzenia 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostt(pniania 
informacji sektora publicznego w celu ponownego 
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13. 

14. 

Sporzqdzanie wyciqgaw z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt dla potrzeb Wydzialu i ich aktualizacja. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacj i 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

wykorzystywania (zalqcznik do zarzqdzenia N r 3929/VIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., 
z pain. zm.) 

Instrukcja kancelaryjna (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wtasne 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, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 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, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 
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, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.). 
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r---

Lp. 

1. 

2. 

V. Samodzielne Stanowisko ds. Obstugi Sekretariatu 

Zadania 

Obstuga sekretariatow Wydzialu Budzetu i Skarbnika 
Miasta Lodzi, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz 

przesylanie jej zgodnie z wlaSciwosciCl i dekretacjq; 
3) wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wysylaniem 

korespondencji i przekazywanie informacji z tego 
zakresu; 

4) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

5) prowadzenie terminarza spotkan dyrektora 
i zastttpcow dyrektora Wydzialu oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

6) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urzttdu Miasta Lodzi bCldi innych 
jednostek organizacyjnych. 

Podstawa prawna 

Instrukcja kancelaryjna (zalClcznik nr 1 do rozporzCldzenia 
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 zaktadowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

zarzCldzenie Nr 5034/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postttpowania 
z dokumentacjCl i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urzttdzie Miasta Lodzi, (z poin. zm.) 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

Prowadzenie spraw dotyczClcych czasu 
pracownikow Wydzialu, w tym: 

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

1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadzor nad 
ksiClzkami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownikow; 

2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 
wykonywanie czynnosci zwiClzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwiClzanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz pracCl w godzinach 
nadliczbowych. 

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

Regulamin pracy w Urzttdzie Miasta Lodzi (zalClcznik 
do zarzCldzenia N r 1230/VII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Kierowanie pracownikaw na badania lekarskie 
wstttpne, okresowe i okulistyczne celowane oraz 
prowadzenie ewidencji orzeczen lekarskich. 

Prowadzenie wydzialowej ksiqzki kontroli (dla kontroli 
wewntttrznych przeprowadzanych przez sluzby 
kontrolne Urzttdu Miasta Lodzi). 

Sporzqdzanie sprawozdan z wykonania uchwal Rady 
Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu i zmian 
w budZecie i zaciqgnitttych kredytaw przez miasto 
Ladi, a takZe innych, ktarych projektodawcq jest 
Wydzial. 

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

dla Urzttdu Miasta Lodzi (zalqcznik 
N r 1027 IW 114 Prezydenta Miasta Lodzi 
2014 r., Z p6Zn. zm.) 

do zarzqdzenia 
z dnia 6 lutego 

rozporzqdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia I wlasne gminy 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownikaw, zakresu protilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych 
do celaw przewidzianych w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 r. 
poz.2067) 

§ 10 ust. Regulaminu kontroli (zarzqdzenie I wlasne gminy 
Nr 1094/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 
2015r.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 i § 53 ust. 1 pkt 3 Regulaminu I wlasne gminy 
organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi (zalqcznik do 
zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
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, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 
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, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

wlasne gminy 
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VI. Samodzielne Stanowisko ds. Pozabudzetowych Metod Finansowania 

,-----,----------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------------------,-------------------------------, 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

l. I Przy~oto;v~wanie a?aliz. do~y~z'lcych prawny~h [ustawa z dnia 27 sierpnia 20~~ r. 0 tinansach publicznych I wlasne gminy 
mozltwoscl pozyskiwallla zrode! finansowama (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pozn. zm.) 
pozabudzetowego oraz monitorowanie zmian prawnych 
oraz ocena ich wplywu na sytuacj~ finansow'l miasta 
Lodzi. 

2. I Udzial w pozyskiwaniu hade! pozabudzetowych I ustawa z dnia 27 sierpnia 20~~ r. 0 tinansach publicznych I wlasne gminy 
w tym: (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pozn. zm.) 
1) udzial w negocjacjach dotyczqcych kontraktaw 

finansowych dla zapewnienia optymalizacji hade! 
tinansowania; 

2) wypracowanie formy finansowania me 
obci'lzaj'lcego bilansu miasta Lodzi. 

3. I Sporz'ldzan~e analiz realizacji pozyskiwania irad~ll ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 par:~erstwie publiczno-I wlasne gminy 
finansowallla pozabudzetowego, w tym w zakresle prywatnym (Oz. U. z 2015 r. poz. 696, z pozn. zm.) 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. 0 koncesji na roboty 
budowlane lub uslugi (Oz. U. z 2016 r. poz. 1920) 

4. I Przedstawianie - na wniosek innych komarek I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi - opinii co do (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pOin. zm.) 
ryzyk oraz racjonalnosci finansowej planowanych 
transakcj i opartych 0 zaangazowanie partneraw I ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 partnerstwie publiczno
prywatnych w realizacj~ inwestycji, a takZe stosowanie prywatnym (Oz. U. z 2015 r. poz. 696, z pain. zm.) 
innych pozabudzetowych form tinansowania. 

ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. 0 koncesji na roboty 
budowlane lub uslugi (Oz. U. z 2016 r. poz. 1920) 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamOWlen 
publicznych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pain. zm.) 
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5. I Wspolpraca przy opracowywaniu Wieloletniej I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
Prognozy Finansowej miasta Lodzi w zakresie (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poin. zm.) 

6. 

mozliwosci stinansowania jej przedsi~wzi«c ze irodel 
pozabudzetowych. 

Prowadzenie rej estru zawiadomien 0 

okolicznosciach wskazujetcych na 
dyscypliny tinansow publicznych. 

ujawnionych I ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za I wlasne gminy i powiatu 
naruszenie naruszenie dyscypliny tinansow publicznych (Oz. U. z 2017 r. 

poz. 1311) 

7. I Nadzor nad proceduret zwietzanet z przygotowaniem ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za I wlasne gminy i powiatu 
i obiegiem informacji zwietzanych z ujawnionymi naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Oz. U. z 2017 r. 
okolicznosciami, wskazujetcymi na naruszenie poz. 1311) 
dyscypliny finansow publicznych w komorkach 
organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
j ednostkach organizacyj nych. 

8. I Monitorowani~ sytuacji. fin~n~~wej . pod~iotow I ustawa z dnia 27 sierpnia 20?? r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
zaleznych, ktorych dlugl obcletZaJet posredmo lub (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pozn. zm.) 

9. 

bezposrednio bilans miasta Lodzi i sygnalizacja 
zagrozen do Oddzialu ds. Planowania Wieloletniego 
i Polityki Olugu. 

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

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zaletcznik nr 1 do rozporzetdzenia 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, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zaletcznik nr 6 do Rozporzetdzenia 
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, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

VII. (uchylony) 
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Lp. 

1. 

VIII. Oddziat ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Dtugu 

Zadania 

Wsp61praca z Oddzialem Planowania Budzetu przy 
opracowywaniu zalozen do projektu budzetu miasta 
Lodzi w zakresie wskainik6w i wielkosci 
wynikajqcych z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Lodzi. 

Podstawa prawna 

zarzqdzenie Nr 6529/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowiqzujqcych 
w procesie przygotowania projektu uchwaly budzetowej 
miasta Lodzi oraz projektu uchwaly w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Lodzi 

Rodzaj zadania 

wlasne gminy 

2. I Planowanie wieloletnie dochod6w i wydatk6w oraz I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
przychod6w i rozchod6w w ramach Wieloletniej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 

3. 

4. 

Prognozy Finansowej miasta Lodzi. 
§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

Przygotowanie projektu Wieloletniej 
Finansowej miasta Lodzi oraz jej zmian. 

Prognozy I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 

Sporzqdzanie Informacji 0 ksztaltowaniu Sl~ 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi, w tym 
o przebiegu realizacji przedsi~wzi~c oraz 0 stopniu 
zaawansowania realizacj i program6w wieloletnich za 
p6lrocze i rok budzetowy. 

§ 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy i powiatu 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6Zn. zm.) 

§ 53 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

5. I Sporzqdzanie opracowan i analiz z wybranych § 53 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy i powiatu 
obszar6w w zakresie planowanych i zrealizowanych Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 
sporzqdzanie opinii, analiz finansowych dotyczqcych 
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projektow 0 znaczeniu biznesowym, kluczowym dla 
miasta Lodzi. 

6. S porzctdzanie zbiorczego harmonogramu dochodow ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych wlasne gminy 
i wydatkow budzetu miasta Lodzi oraz analiz z tego (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z pMn. zm.) 
zakresu, a takZe biezctcy monitoring dochodow 
i wydatkow budzetu miasta Lodzi. 

7. Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 tinansach publicznych wlasne gminy 
zbiorczych danych dotyczctcych informacji (Dz. U. z 2016 L poz. 1870, z poin. zm.) 
z wykonania budzetu miasta Lodzi w zakresie zadan 
realizowanych przez Oddzial. zarzctdzenie Nr 3928NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

30 czerwca 2016 L W sprawle sposobu udostttpniania 
informacji publicznej (z poin. zm.) 

8. Wspolpraca z bankami 1 instytucjami rynku § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi wlasne gminy 
finansowego udzielajctcymi wsparcla finansowego (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964/VIIl2 Prezydenta Miasta 
wtym: administrowanie umow kredytowych, Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z poin. zm.) 
pozyczkowych, emisji obligacji. 

9. W spolpraca z firmami ratingowymi - przygotowywanie § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi wlasne gminy 
materialow dotyczctcych sytuacji ekonomiczno- (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
finansowej miasta Lodzi. Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z poin. zm.) 

10. Wspolpraca 
. . 

komorkami 
. . . 

§ 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzttdu Miasta Lodzi wlasne gminy z mnyml orgamzacYJ nyml I 
I 

Urzttdu Miasta Lodzi w zakresie prognozowama (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
I 

limitow zacictganych dlugow oraz przestrzegania przez Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z poin. zm.) 
miasto Lodi ustawowych wskainikow zadluzenia. ! 

11. Wspolpraca komorkami 
. . . 

Urzttdu ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne gminy I z orgamzacYJ nyml 
Miasta Lodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pMn. zm.) I 

w zakresie pozyskiwania pozyczek i dotacji ze irodel I 

pozabudzetowych. § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego U rz~du Miasta Lodzi 
I 

(zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta 
I 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) I 

12. Przygotowywanie projektow zarzctdzen Prezydenta art. 249 ust. 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 wlasne gminy i powiatu 
Miasta Lodzl w _spr~wie: __ ~_._~_ ~_ finansach publicznych (Oz. U. 2016 1870, I z L poz. 

--~- ~--.-.-- - --- --- -- - - -- - -
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1) zmian budzetu I w budzecie oraz planach z p6Zn. zm.) 
finanso wych, 

2) ustalenia planu finansowego Urz~du Miasta Lodzi. 

13. Przygotowywanie projektow zarz'ldzen Prezydenta art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L zlecone gminie i powiatowi 
Miasta Lodzi w sprawie ustalenia planu finansowego o tinansach pUblicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z zakresu administracj i 
zadan z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych z p6Zn. zm.) rzqdowej 
zadan zleconych jednostce samorz'ldu terytorialnego 
odr~bnymi ustawami. 

14. Przygotowywanie projektu uchwaly Rady Miejskiej ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych wtasne gminy 
w Lodzi w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi (Oz. U. z 2016 L poz. 1870, z p6Zn. zm.) 
oraz w sprawle zmtan budzetu I w budzecie 
na podstawie zgtoszonych wnioskow przez komorki 
organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskie 
jednostki organizacyjne. 

15. Przygotowywanie wnioskow 0 zmian~ budzetu lub § 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta wtasne gminy 
zmian~ w budzecie w zakresie przychodow, rozchodow Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta 
oraz wydatkow realizowanych przez Oddzial, w tym Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z poin. zm.) 
dotycz'lcych obslugi dlugu. 

16. Przygotowywanie materialow do projektu budzetu § 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta wlasne gminy 
w zakresie wydatkow realizowanych przez Oddzial. Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964/VIIl2 Prezydenta I 

Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6Zn. zm.) I 

17. Prowadzenie spraw zwi'lzanych z zamowieniami ustawa z dnia 29 stycznia 2004 L - Prawo zamowien wlasne gminy I 

publicznymi, w tym: publicznych (Oz. U. z 2015 L poz. 2164, z poin. zm.) I 
I 

1) sporz'ldzanie planu zamowien publicznych I 

realizowanych przez Oddzial oraz jego aktualizacja; Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urz~dzie 
I 

2) uczestnictwo w przetargach zwi'lzanych Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 5290NIII17 
I 

z pozyskiwaniem kredytow na rynku krajowym, Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 lutego 2017 r.) 
gwarancji oraz w przetargach na obslug~ bankow'l 
miasta Lodzi i jego jednostek organizacyjnych oraz 
inne specjalistyczne uslugi. 

18. Koordynacja obslugi bankowej pomi~dzy miastem ustawa z dnia 27 sief}:mia 2009 L 0 tinansach publicznych wtasne gminy 
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L6M i jego jednostkami organizacyjnymi a bankiem (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 
prowadzqcym obslug~ bankowq. 

19. Sporzqdzanie not odsetkowych do um6w pozyczek § 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne gminy 
udzielanych przez miasto L6di. (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

20. Prowadzenie rejestr6w: § 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu 
1) pozyczek udzielonych przez miasto L6di; (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
2) pozyczek zaciqgni~tych przez miasto L6di; Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 
3) kredyt6w zaciqgni~tych przez miasto L6M; 
4) obligacji wyemitowanych przez miasto L6M. 

21. Prowadzenie ewidencji pomocnlczeJ dotyczqcej § 53 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu 
rozrachunk6w z tytulu przychod6w 1 rozchod6w (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
zwiqzanych z udzieleniem i splatl{ kredyt6w, pozyczek Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zrn.) 
i obligacji. 

22. Comiesi~czne przygotowywanie harmonogramu splat § 53 ust. 1 Regularninu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne grniny i powiatu 
kredyt6w, pozyczek i obligacji oraz odsetek, a takze (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
monitoring ich splat. Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z p6in. zm.) 

23. Opracowanie 1 aktualizacja polityki zarzqdzania ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wlasne grniny i powiatu 
dlugiem rniasta Lodzi. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 

24. Poszukiwanie i inicjowanie rozwiqzan prowadzqcych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach publicznych wlasne grniny i powiatu 
do optyrnalnego wykorzystania srodk6w finansowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zrn.) 
miasta Lodzi, w tym finansowania dlugu miasta. 

25. Pozyskiwanie srodk6w z rynk6w finansowych ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach publicznych wlasne gminy i powiatu 
krajowych 1 zagranicznych, w tyrn uczestniczenie (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, z p6in. zm.) 
w procesie emisji obligacji oraz innych transakcjach 
finansowych zwil{zanych z realizacjq zadan biezqcych 
oraz inwestycyjnych. 

26. Analiza i koordynacja udzielanych przez miasto L6di § 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne gminy i powiatu 
gwarancj i i por~czen. (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 
- --------
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27. 

28. 

29. 

Wspolpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi 
w zakresie realizacji polityki finansowej miasta Lodzi, 
wydawanie opmll nt. ryzyk wplywajqcych na 
wskainiki zadluzenia. 

Monitorowanie poziomu wydatkow ponoszonych przez 
komorki organizacyjne Urzt(du Miasta Lodzi oraz 
miejskie jednostki organizacyjne zwiqzanych 
z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej 
oraz innych zadan zleconych ustawami. 

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

§ 15 ust. 3 Regulaminu organizacyj nego U rZt(du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VlI12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

zarzqdzenie Nr 5426/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
monitorowania i okrdlania wielkosci wydatkow zwiqzanych 
z realizacjq zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej 
oraz innych zadan zleconych gminie odrt(bnymi ustawami, 
przez komorki organizacyjne Urzt(du Miasta Lodzi i miejskie 
jednostki organizacyjne" 

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

Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z po in. zm.) 

wlasne gminy i powiatu 

wlasne gminy i powiatu 

wlasne gminy 
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Zast~pca Dyrektora 
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Ksi~gowej Budzetu 
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WYDZIALU BUDZETU 

Zatqcznik 
do Szczeg6towego wykazu zadan 
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