
ZARZ.t\DZENIE Nr 44Al NIII/20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia 24 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 920) oraz § 65 Regulaminu 
organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcego zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 271utego 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, zmienionego zarz'ldzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 1225NIIII19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743NIIII19 z dnia 
29 lipca 2019 r., Nr 2148NIIII19 z dnia 19 wrzesnia 2019 r., Nr 2541NIIIIl9 z dnia 
8listopada 2019 r., Nr 2685NIIII19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 2970NIIIIl9 z dnia 
31 grudnia 2019 r., Nr 3120NIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 3664NIIII20 z dnia 
25 marca 2020 r., Nr 3874NIII/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i Nr 4172NIIII20 z dnia 
29 maja 2020 r. 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadail realizowanych przez Biuro Strategii 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi, stanowi'lcy za1'lcznik 
do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz<tdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarZ'ldzenie Nr 934NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 kwietnia 
2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadail realizowanych przez Biuro 
Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr ~llA'l NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2~ czerwca 2020 r. 

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

I. Oddzial Analiz 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Inicjowanie dzialail strategicznych dla rozwoju miasta 
Lodzi, okreslanie strategicznych cel6w i kierunk6w 
rozwoJu ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem sfery 
inwestycyjnej i ekonomicznej. 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z p6in. zm.) 

§ 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

wlasne gminy 

2. Formulowanie ce16w operacyjnych dla poszczeg61nych 
dziedzin spoleczno-gospodarczych miasta Lodzi, w tym 
w ramach polityk sektorowych realizuj~cych Strategi~ 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+. 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z p6in. zm.) 

uchwala nr 198 Rady Ministr6w z dnia 20 paidziemika 2015 r. 
w sprawie przyj~cia Krajowej Polityki Miejskiej (M.P. poz. 1235) 

wlasne gminy 

3. Udzial w sporz~dzaniu raportu 0 stanie gminy w zakresie 
zadail realizowanych przez Oddzial. 

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

wlasne gminy 

4. Wsp61praca z Biurem Architekta Miasta i Miejsk~ 

Pracowni~ Urbanistyczn~ w Lodzi oraz miejskimi 
jednostkami 

. . . 
kom6rkamiorganlzacYJnyml 1 

organizacyjnymi Urz~du Miasta Lodzi w zakresie 
realizacji zadail zwi~zanych 

. . . 
z opmlOwamem 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

wlasne gminy 

I 
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miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 
oraz studium zagospodarowania przestrzennego. 

Okreslanie priorytetow w zakresie inwestycji, w tym: art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia Iwlasne gminy 
ocena projektow 0 charakterze inwestycyjnym polityki iOZWOjU (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z pMn. zm.) 
i wydawanie rekomendacji pod k,!tem zgodnosci 
ze Strategi,! Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+. zarz,!dzenie Nr 1535NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

3 lipca 2019 r. w sprawie okreslenia sposobu inicjowania 
i monitorowania projektow 0 charakterze inwestycyjnym w Urzydzie 
Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych 
(z pozn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 2060NIIIl19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
11 wrzesnia 2019 r. w sprawie przyjycia systemu wdra.zania 
i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 
oraz powolania Koordynatora ds. Wdra.zania "Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 

zarz'!dzenie Nr 785NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 marca 2019 r. w sprawie przygotowania inwestycyjnych 
projektow strategicznych Miasta Lodzi ubiegaj,!cych siy 
o dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej oraz inwestycyjnych 
projektow komplementamych Miasta Lodzi nieubiegaj,!cych siy 
o dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej, w okresie 
programowania 2014-2020 

6. IOpiniowanie zmian w Wieloletniej Prognozie zarz,!dzenie Nr 601NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gminy 
Finansowej miasta Lodzi dotycz,!cych: 22 lutego 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budzetu, 
1) wprowadzenia nowych przedsiywziyc; zmian w budzecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
2) limitow zobowi,!zan oraz limitow wydatkow. miasta Lodzi 
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7. IKoordynowanie i monitorowanie prac zwiqzanych umowa z Agencjq Standard & Poor's nr 1/1/97 z dnia 9 maja Iwlasne gminy 
z ocenq wiarygodnosci kredytowej miasta Lodzi (rating), 1997 r. dotyczqca nadania i monitorowania dlugoterminowej 

w tym wsp61praca z firmq sporzqdzajqcq corocznq oceny 
 miydzynarodowej oceny wiarygodnosci kredytowej Miasta Lodzi 

oraz opracowywanie material6w niezbydnych do 

sporzqdzenia takiej oceny. 
 § 17 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 

(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

8. IKoordynowanie i monitorowanie uczestnictwa miasta art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym wlasne gminy 
Lodzi oraz udzial w forach i grupach roboczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
Stowarzyszenia Miast Europejskich "EUROCITIES". 

uchwala Nr LI/452/93 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 lutego 
1993 r. w sprawie czlonkostwa miasta Lodzi w stowarzyszeniu miast 
europejskich pn. "EUROCITIES" 

9. I Udzial w przygotowaniu programu dzialaii uchwala Nr LXIXl1754/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 marca wlasne gminy 
antydyskryminacyjnych. 2018 r. w sprawie kierunk6w dzialania dla Prezydenta Miasta Lodzi 

w zakresie wdrozenia programu dzialan antydyskryminacyjnych 

/10. Uczestnictwo i koordynowanie wsp6lpracy miasta Lodzi art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym wlasne gminy 
w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej oraz (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
reprezentowanie miasta Lodzi w Komitecie 
Wykonawczym. uchwala Nr XXl262/03 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

29 paZdziernika 2003 r. w sprawie kontynuowania uczestnictwa 
Miasta Lodzi w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej 

11. IObsluga uczestnictwa Lodzi w: uchwala Nr 196/94/92 Zarzqdu Miasta Lodzi z dnia 2 marca wlasne gminy 
1) Unii Metropolii Polskich; 1992 r. w sprawie przystqpienia do Fundacji "Unia Metropolii 
2) Zwiqzku Miast Polskich; Polskich" 
3) Zwiqzku Powiat6w Polskich. 

uchwala Nr VIIIIIlO/91 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 
1991 r. w sprawie przystqpienia Lodzi do Zwiqzku Miast Polskich 

uchwala Nr XXXVIII622/04 Rady Miejski<:i w Lodzi z dnia 

3 



6 paidziemika 2004 r. w sprawie przystq.pienia rniasta Lodzi 
do Zwiq.zku Powiat6w Polskich 

§ 16 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego U rZydu Miasta Lodzi I wlasne grniny 
dotyczq.cych zadan realizowanych we wsp6Jpracy 

12. ISporzq.dzanie sprawozdan, analiz infonnacji 
(zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 


z Gl6wnym Urzydem Statystycznym, poszczeg61nymi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z p6in. zrn.) 

miejskimi jednostkami organizacyjnymi i na podstawie 

danych z przeprowadzonych badan opracowanie 

zbiorczych sprawozdan statystycznych. 


§ 16 ust. 1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi Iwlasne grniny 
spoleczno-gospodarczej rniasta Lodzi oraz oceny 

13. IDokonywanie analiz w zakresie diagnozy sytuacji 
(zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 


realizacji uslug pUblicznych w sferze spolecznej, m.in. 
 z dnia 27 lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

badan oceny jakosci zycia przez mieszkanc6w. 


14. IPrzygotowanie do udostypnienia w Biuletynie Infonnacji art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie"1 ~lasne grniny 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi material6w w zakresie do infonnacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z p6in. zm.) 
zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 


Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania material6w 

w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (zalq.cznik 

do zarzq.dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

18 wrzesnia 2018 r., z p6in. zrn.) 


15. 	 IUdostypnianie wnioskodawcom infonnacji publicznej Iart. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do infonnacji Iwlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z p6in. zm.) 

wykorzystywania, bydq.cych w dyspozycji Oddzialu. 


art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownyrn wykorzystywaniu 


infonnacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) 


rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalq.cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 1996 r., 
Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2019 r. poz. 7272) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania infonnacji 
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publicznej oraz infonnacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r., z poin. zrn.) 

wlasne grniny 
Europejskiej i innych organizacjach rni((dzynarodowych, 

art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorz~dzie16. IPozyskiwanie i dystrybucja inforrnacji 0 Unii 
grninnyrn (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 


w tyrn uczestnictwo w wybranych spotkaniach, 

serninariach, forach, konferencjach i wizytach 
 § 36 ust. 1 pkt 1 Regularninu organizacyjnego Urz((du Miasta Lodzi 
studyjnych celern pozyskania infonnacji dotycz~cych (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637 NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 

problernatyki waZnej dla rozwoju Lodzi. 
 z dnia 27 lutego 2019 r., z pMn. zrn.) 

wlasne grniny 
Oddzialu do Archiwurn Zakladowego w Wydziale 

17. IPrzygotowywanie i przekazywanie dokurnentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 


Zarz~dzania Kontaktarni z Mieszkancarni. 
 instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pMn. zrn.) 

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

'--- 
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II.Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny 

Rodzaj zadania Podstawa prawna Lp. Zadania 

1. 	 IPlanowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow Iustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych Iwlasne gminy 
i dochodow budzetu miasta Lodzi w czt(sci dotycz'lcej (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z poin. zm.) 

Biura, w szczegolnosci: 

1) opracowywanie materialow planistycznych Iustawa z dnia 29 VvTzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 


do projektu budzetu miasta Lodzi oraz projektow (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z poin. zm.) 

planow i planow fmansowych w zakresie 

realizowanych zadan oraz ich aktualizacja; rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 


2) 	 wnioskowanie w sprawie zmian w budzecie 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2019 r. 

i planach finansowych; poz. 1393, z pMn. zm.) 


3) 	 sporz'ldzanie projektow harmonogramow 

i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 

oraz ich aktualizacja; w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 


4) sporz'ldzanie sprawozdan budzetowych przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz'lcych ze irodel 

i finansowych oraz analiz informacji zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z poin. zm.) 

z wykonania budzetu; 


5) 	 kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatkow, rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. 

przedkladanie ich do zatwierdzenia i do wyplaty w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 

oraz prowadzenie ewidencji dokumentow w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

ksit(gowych; 


6) prowadzenie ewidencji zawieranych umow; rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 
7) 	 prowadzenie ewidencji zaangazowania wydatkow 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 


wedlug szczegolowej klasyfikacji dochodow panstwa, budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek 

i wydatkow; budzetowych, samorz'ldowych zakladow budzetowych, 


8) sporz'ldzanie zapotrzebowania na uruchomienie panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek 

srodkow finansowych na realizowane zadania; budzetowych maj'lcych siedzibt( poza granicami Rzeczypospolitej 


9) 	 monitorowanie realizacji uchwalonego budzetu Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) 

w zakresie dochodow i wydatkow w czt(sci 

dotycz'lcej Biura; Iuchwala Nr XCII160811 0 Raqy Miejski~ w Lodzi z dni_a_7-,,
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10) prowadzenie okresowych uzgodnien z Wydzialem 
Ksi~gowosci dotyczqcych realizacji dochod6w 
i wydatk6w, zaangaZowania srodk6w oraz said 
naleznosci i zobowiqzan. 

2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z p6zn. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

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

coroczne zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w material6w planistycznych niezb~dnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarzqdzenie Nr 6529/VIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18lipca 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 

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

Procedura sporzqdzania projektu harmonogramu 
i harmonogramu realizacji dochod6w i wydatk6w oraz 
przekazywania srodk6w finansowych na wydatki, zaplanowane 
w planach finansowych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta 
Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5210NII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
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Zasady sporzq.dzania, przekazywania i kontroli sprawozdan 
budZetowych oraz sprawozdan w zakresie operacji finansowych 
w Urzydzie Miasta Lodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych 
(zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 6969/VII14 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 sierpnia 2014 r., z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 6840/VIJ/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

Zasady rachunkowosci obowiq.zujq.ce w lJrzydzie Miasta Lodzi 
(zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 260/VIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 28 grudnia 2018 r., z p6zn. zm.) 

Zasady sporzq.dzania, przekazywania i kontroli sprawozdail 
finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacj i 0 stanie 
mienia komunalnego Miasta Lodzi (zalq.cznik do zarzq.dzenia 
Nr 30 12/VIII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 stycznia 
2020 r.) 

§ 17 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalq.cznik do zarzq.dzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

2. I Obsluga platnosci skladek za uczestnictwo miasta Iart. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzq.dzie Iwlasne gminy 
Lodzi w: Igminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i powiatu 
1) 	 Stowarzyszeniu lednostek Samorzq.du 


Terytorialnego na rzecz budowy dr6g uchwala Nr LXXVI1443/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

ekspresowych S-8 (przez Sieradz - L6dz) i S-14; 27 wrzesnia 2006 r. w sprawie przystq.pienia Miasta Lodzi 


2) Zwiq.zku Miast Polskich; do "Stowarzyszenia jednostek samorzq.du terytorialnego na rzecz 

3) Unii Metropolii Polskich; budowy dr6g ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Lodz) i S-14" 

4) Zwiq.zku Powiat6w Pol skich; 

5) Stowarzyszeniu L6dzki Obszar Metropolitalny; Iuchwala N'l'YIJ!l110/91 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 
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6) Stowarzyszeniu T AK dla S 14; 1991 r. w sprawie przystqpienia Lodzi do Zwiqzku Miast Polskich 

7) Stowarzyszeniu Miast Europejskich "Eurocities"; 

8) Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej. 
 uchwala Nr 196/94/92 Zarzqdu Miasta Lodzi z dnia 2 marc a 

1992 r. w sprawie przystqpienia do Fundacji "Unia Metropolii 
Polskich" 

uchwala Nr XXXVIII622/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 pa±dziemika 2004 r. w sprawie przystqpienia miasta Lodzi 
do Zwiqzku Powiat6w Polskich 

uchwala Nr LXXX11680/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
121utego 2014 r. w sprawie utworzenia i przystqpienia 
do Stowarzyszenia L6dzki Obszar Metropolitalny 

uchwala Nr XL VIIII1233117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 maja 2017 r. w sprawie przystqpienia Miasta Lodzi 
do Stowarzyszenia "TAK dla S 14" 

uchwala Nr LI/452/93 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 lutego 
1993 	 r. w sprawie czlonkostwa miasta Lodzi w stowarzyszeniu 
miast europejskich pn. "Eurocities" 

uchwala Nr XL VIII/499/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
18 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia wsp61nie z innymi 
Gminami Stowarzyszenia Miast Autostrady P61noc-Poludnie A-I -
Autostrady Bursztynowej 

3. 	 IProwadzenie we wsp6lpracy z innymi wewntrtrznymi Iustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych Iwlasne gminy 
kom6rkami organizacyjnymi Biura spraw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

zwiqzanych z udzielaniem zam6wien publicznych, 

w tym: Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Urztrdzie Miasta 

1) przygotowanie materia16w i dokument6w Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 2379NIIII19 Prezydenta 


niezbtrdnych do Wszczycia postypowan 0 udzielenie Miasta Lodzi z dnia 21 pazdziemika 2019 r.) 
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zam6wien publicznych (opisu przedmiotu 
zamoWlenia, szacunkowej wartosci zam6wienia, 
wzor6w um6w itp.); 

2) 	 uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; 
3) prowadzenie rejestru udzielanych zam6wien, 

do kt6rych ustawy Prawo zam6wien publicznych 
nie stosuje si/y; 

4) 	 sporz'ldzanie planu zamOWlen publicznych 
realizowanych przez Biuro oraz jego aktualizacja. 

Przygotowywanie korespondencj i dotycz'lcej 
pracownik6w Biura w sprawach: osobowych, opis6w 
stanowisk pracy, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 
zawodowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, badan 
profilaktycznych itp. 

4. 

Regulamin udzielania zam6wien publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa nie przekracza wyrai.onej w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 
zam6wien publicznych, do kt6rych ustawy Prawo zam6wien 
publicznych nie stosuje si/y (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 2680NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28 listopada 
2019 r., z p6zn. zm.) 

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

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

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

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

Regulamin pracy w Urz/Ydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 4005NIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 maja 2020 r.) 

Regulamin wynagradzania w Urz/Ydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 8524NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r., z p6zn. zm.) 



5. 


zarz'ldzenie Nr 6755NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolne stanowiska urzydnicze w Urzydzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru (z p6in. zm.) 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej w Urzydzie 
Miasta Lodzi, okreslaj'lcy szczeg610wy spos6b przeprowadzania 
sluzby przygotowawczej w Urzydzie Miasta Lodzi i organizowania 
egzaminu koncz'lcego ty sluzby (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., 
z p6in. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 8522NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 
w Urzydzie Miasta Lodzi 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w UTZydu Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6545NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26lipca 2017 r.) 

Prowadzenie spraw dotycz'lcych czasu pracy Iustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.1 wlasne gminy 
pracownik6w Biura, w tym: poz. 1040, z p6in. zm.) 
I) spoTZ'ldzanie list obecnosci i nadz6r nad ksiqi:.kami 

wyjsc prywatnych i sluzbowych; rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
2) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych oraz 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy 

wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wyjazdami .oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
sluzbowymi; !poz. 1632) 

3) prowadzenie spraw zwiqzanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac'l w godzinach Regulamin pracy w Urzydzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 

do zarz'ldzenia Nr 4005NlII/20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 maja 2020 r.) 

nadliczbowych. 
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I Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci I 

dla Urz<tdu Miasta Lodzi (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840/VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 
i ochron,! danych osobowych w Biurze. 

6. Prowadzenie spraw zwi(fZanych z przetwarzai1iem rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych 
w zwi(fZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz'!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zm.) 

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

zarz,!dzenie Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych 
osobowych w Urz<tdzie Miasta Lodzi (z pom. zm.) 

7. I Sporz,!dzanie szczegolowego wykazu zadanl § 65 Regulaminu organizacyjnego Urz<tdu Miasta Lodzi (zal,!cznik Iwlasne gminy 
realizowanych przez Biuro oraz jego aktualizacja. do zarz,!dzenia Nr 637 NIl1119 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

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

Przygotowywanie projektow upowaznien I§ 8 i § 71 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz<tdu Miasta Lodzi Iwlasne gminy 
i pelnomocnictw dla pracownikow Biura. 

8. 
(zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

zarz,!dzenie Nr 2868/VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pofu. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urz<tdu Miasta Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pofu. zm.) 
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---------------------------------------

f()h;I?\bs,luga kancelaryjno-biurowa Biura, w tym: Instrukcja kancelaryjna (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia Prezesa 
i 1) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji; Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
12) przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 

rozdzielanie jej zgodnie z wlasciwosci~ w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
i dekretacj~; Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

3) wykonywanie czynnosci zwi~zanych z wysylaniem 
korespondencji; zar~dzenie Nr 2960NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

4) sprawdzanie pod wzglydem formalnym pism 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad postypowania z dokumentacj~ 
i dokumentow przedkladanych do podpisu b~di i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urzydzie Miasta Lodzi 
parafowania dyrektorowi lub zastypcom dyrektora; (z poin. zm.) 

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. 

Wlasne~ 


10. IProwadzenie spraw zwi~anych z: 	 Irozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci Iwlasne gminy 
1) 	 zaopatrzeniem pracownikow w materialy biurowe I(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z poin. zm.) 

i urz~zenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz~tki, identyfikatory Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
itp.; dla Urzydu Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 6840NIII17 

2) 	 gospodarowaniem mtemem znajduj~cym Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzdnia 2017 r., z poin. zm.) 
siy na wyposaZeniu Biura, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych Zasady zamaWlama, ewidencjonowania, uzywania, 

i srodkow trwalych 0 charakterze wyposaZenia przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz~tek (zal~cznik 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie do zarz~dzenia Nr 8978/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
ksi~g inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 18lipca 2018 r.) 

b) przygotowywanie 	 wnioskow 0 likwidacjy 
srodkow trwalych, Izarz~dzenie Nr 408/W106 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 lutego 

c) udzial w inwentaryzacji ijej rozliczaniu. 2..006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow w Urzydzie Miasta 
Lodzi 
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11. 	 IProwadzenie spraw dotyczllcych skarg, wnioskow dzial 
i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie postt;powania administracyjnego (Dz. 
dokumentacji, SPorzlldzanie okresowych sprawozdaii z poin. zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

12. 	 IProwadzenie spraw zwillZanych z kontrolll, w tym Regulamin 

prowadzenieksillZki kontroli Biura (dla kontroli 

wewnt;trznych przeprowadzanych przez kontrolerow 

Urzt;du Miasta Lodzi). 


L JJ. ! Przygotowywanie do udostt;pnienia w 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 
skladnikow majlltkowych stanowillcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
bt;dllcych w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych 
Urzt;du Miasta Lodzi (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 379NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 stycznia 2019 r., z poin. zm.) 

zarzlldzenie Nr 3301NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzt;dzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreslenia zakresu jej dzialania 
(z poin. zm.) 

VIII 	 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks! wlasne gminy 
U. z 2020 r. poz. 256, 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz.870) 


rozPorzlldzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 

i wnioskow (Dz. U. poz. 46) 


zarzlldzenie Nr 3488NlI1I20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, 

rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji 

w Urzt;dzie Miasta Lodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie 

jednostki organizacyjne 


kontroli (za1llcznik do zarzlldzenia Nr 1094NII115! wlasne gminy 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

Biuletynie! art. ?ust.L1:>l<t 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostt;pie! wlasne ""~~--"__----' 
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14. 

15. 

16. 

InformacjTPublicznej Urz<rdu Miasta Lodzi materialow Ido informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pozn. zm.) 
I, w zakresie zadail Oddziaru oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja post<rpowania w sprawie udost<rpniania materia16w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

IUdostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej Iart. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost<rpie do infomlacji Iwlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z porn. zm.) 
wykorzystywania, b<rd~cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. . 
poz.1446) 

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 2019 r. poz. 7272) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<rpniania infomlacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9328NIIIl8 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

Sporz~dzanie sprawozdail, 
dotycz~cych realizowanych za

analiz 
dan. 

informacji I§ 16 ust. 1 pkt 13 Regu]aminu organizacyjnego Urz<rdu Miasta Iwlasne gminy 
Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

Sporz~dzanie wyci~gow z jednolitego rzeczowego Instrukcja kance1aryjna (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia Prezesa wlasne gminy 
wykazu akt dla potrzeb Biura oraz ich aktualizacja. 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.) 

I Przyg()towywanie przekazywanie dokumentacji I§' 63 Instrukcji kance1aryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporzqdzenia Iwlasne gminy 
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Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
Zarz'ldzania Kontaktami z Mieszkaiicami. 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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III. Oddzial Monitorowania Strategii i Programow 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. 
---------

Inicjowanie i koordynowanie dzialan strategicznych 
dla rozwoju miasta Lodzi, w tym: okreslanie 
strategicznych celow i kierunkow rozwoju 
w powh.Jzaniu ze strategicznymi dokumentami szczebla 
regionalnego, krajowego i europejskiego. 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z poin. zm.) 

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

wlasne gminy 

2. Formulowanie celow operacyjnych dla poszczegolnych 
dziedzin spoleczno-gospodarczych miasta Lodzi na 
podstawie obowi(!Zuj(!cych dokumentow szczebla 
krajowego i regionalnego w powi(!Zaniu z aktualnie 
obowi(!Zuj(!c(! perspektyw(! finansow(! Unii 
Europej skiej. 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia Iwlasne gminy 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z poin. zm.) 

uchwala ill 102 Rady Ministrow z dnia 17 wrzesma 2019 r. 
w sprawie przyjycia "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2030" (M.P. poz. lO60) 

uchwala ill 8 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjycia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektyw(! do 2030 r.) (M.P. poz. 260) 

uchwala ill 198 Rady Ministrow z dnia 20 paidziemika 2015 r. 
w sprawie przyjycia Krajowej Polityki Miejskiej (M.P. 
poz. 1235) 

3. Aktualizowanie oraz wdraZanie Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+, w tym: 
1) monitorowanie realizacji Strategii; 
2) monitorowanie realizacji polityk i programow 

realizowanych przez miasto Lodz; 
3) sporz(!dzanie Raportu 0 stanie Miasta Lodzi. 

art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia Iwlasne gminy 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z poin. zm.) 

art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

§ 2 i § 3 zarz(!dzenia Nr 2060NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie przyjycia systemu wdrazania 
i monitorowania "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 
oraz powolania Koordynatora ds. W drazania "Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+" 

§ 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z pain. zm.) 

4. IOpracowanie, wdrozenie oraz monitoring nowej 
strategii dla miasta Lodzi z perspektywq do 2030 r., 
w tym w szczegalnosci: 
1) opracowanie diagnozy na potrzeby strategii; 
2) opracowanie projektu strategii dla miasta Lodzi 

2030; 
3) opracowanie i wdrozenie nowego 

monitorowania realizacji strategii. 
systemu 

Iart. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z pain. zm.) 

I art. 30 ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

I § 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 271utego 2019 r., z pain. zm.) 

I wlasne gminy 

5. I Sporzqdzanie raportu 0 stanie gminy. I art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Iwlasne gminy 

6. I Prognozowanie tendencji rozwojowych miasta Lodzi. Iart. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z pain. zm.) 

art. 30 ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Iwlasne gminy 

7. I Sporzqdzanie okresowych analiz sytuacji spoleczno-I § 16 ust. 
gospodarczej miasta Lodzi. 

1 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z pain. zm.) 

I wlasne gminy 

8. I Koordynowanie prac statystycznych realizowanych 
przez wlasciwe rzeczowo komarki organizacyjne 

I § 36 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi I wlasne gminy 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
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I 

Urz~du Miasta Lodzi, w tym sprawy dotyczqce spisaw Iz dnia 271utego 2019 r., z pain. zm.) 
powszechnych oraz opracowywanie 
sprawozdan statystycznych. 

zbiorczych 

Wspalpraca z Urz~dem Statystycznym w Lodzi 
i innymi podmiotami tworzqcymi banki danych, 
gromadzenie danych i przygotowywanie opracowan 

art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443) 

0 statystyce publicznej Iwlasne gminy 

zbiorczych. § 17 ust. 3 i 4 oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego 
Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lute go 2019 r., z pain. zm.) 

10. I Sprawy dotyczqce SptSOW powszechnych, w tym i art. 2-6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej zlecone gminie z 
koordynowanie dzialan zwiqzanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zakresu 
z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego administracji 
ludnosci i mieszkan w 2021 r. na terenie miasta LadZ. 

1L I	Udost~pnianie danych i opracowywanie zestawien 
slUZqcych potrzebom zewn~trznych rankingaw. 

ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 narodowym spisie powszechnym rZqdowej 
ludnosci i mieszkan w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775) 

§ 36 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

§ 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 1wlasne gminy 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIl/19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27lutego 2019 r., z pain. zm.) 

zarzqdzenie Nr 9328NIl/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 wrzesnia 2018 r. w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (z pain. zm.) 

12. IPrzygotowywanie do udost~pnienia w Biuletynie Iart. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie Iwlasne gminy 
Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi materialaw do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pain. zm.) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

_______________----',~Il1stl'llk~ja post~powania w sprawie udostypniania materialaw 
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w Biuletynie Informacji Publicznej Urztrdu Miasta Lodzi (zal'!cznik 
do zarz'!dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
18 wrzesnia 2018 r., z pozn. zm.) 

13.1 Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej Iart. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dosttrpie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponOWl1ego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z pOZl1. zm.) 
wykorzystywania, b~d,!cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 pOl1ownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1446) 

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.l,odzkiego z 2019 r. poz. 7272) 

§ 4 ust. 3 Il1strukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej oraz il1formacji sektora publiczl1ego w celu pOl1ownego 
wykorzystywania (zal'!czl1ik do zarz'!dzel1ia Nr 9328NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 

14. IOrganizacja i uczestl1ictwo w wybranych spotkaniach, 
seminariach, forach, kOl1ferencjach i wizytach 
studyjl1ych celem pozyskania informacji dotycz'!cych 
problematyki waZnej dla rozwoju Lodzi. 

art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie I wlasne gminy 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

§ 36 ust. 1 pkt 1 Regulamil1u organizacyjnego Urztrdu Miasta Lodzi 
(zal'!czl1ik do zarZ'!dzel1ia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dl1ia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 

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

§ 63 Il1strukcji kancelaryjnej (zal'!czl1ik nr 1 do rozporz'!dzel1ia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jedl10litych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie orgal1izacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, Z pOZl1. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal,!cznik nr 6 do rozporz'!dzel1ia Prezesa 
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IRady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

I 

·kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z poin. Zffi.) 

-"------ --------------------'------------
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IV. (uchylony) 

V. Oddzial Stratcgicznych Projckt6w Europejskich 

p. 	 Zadania 

1. 	 Koordynowanie spra 
I przez komorki organiz 
I I miejskie jednostki organizacyjne samorzqdowe 

instytucje kultury projektow inwestycyjnych 
ubiegajqcych si~ 0 dofinansowanie ze srodkow Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2014-2020, 
wtym: 
1) analiza i doradztwo w zakresie zgodnosci zalozen 

projektow pod wzgl~dem moz}iwosci 
ich wspolfinansowania ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu 
Spojnosci; 

2) opracowanie i aktualizacja listy projektow 
strategicznych miasta Lodzi; 

3) monitoring procesu przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej dla projektow uj~tych na liscie 
projektow strategicznych miasta Lodzi. 

f-l Rodzaj zadania Podstawa prawna 

wlasne gminy 
20 marca 2019 r. w sprawie przygotowania inwestycyjnych 
projektow strategicznych Miasta Lodzi ubiegajqcych 
si~ 0 dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej oraz 
inwestycyjnych projektow komplementarnych Miasta Lodzi 
nieubiegajqcych si~ 0 dofinansowanie ze srodkow Unii 
Europejskiej, w okresie programowania 2014-2020 

zarzqdzenie Nr 785NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

§ 36 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z poin. zm.) 

2. 	 IProwadzeniespraw zwiqzanych ze wsparciem komorek ! § 36 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Iwlasne gminy 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 637NIIIII9 Prezydenta Miasta 
jednostek organizacyjnych w uzyskaniu Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z p6Zn. zm.) 
wspolfinansowania ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnegol Funduszu Spojnosci 
oraz budzetu paIistwa projektow strategicznych miasta 
Lodzi, w tym: 
1) formalna weryfikacja dokumentacji aplik.ilcyjnej; 
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doradztwo w zakresie zgodnosci przygotowanej 

dokurnentacji z dokumentami programowymi , 

na lata 2014-2020; 


3) negocjacje warunkow dotycz'!cych mozliwosci 

wspohinansowania projektow z Instytucjami 

Zarz,!dzaj,!cymi/lnstytucjami Posrednicz,!cymi; 


, 4) opiniowanie projektow dokurnentow 

programowych na lata 2014-2020 oraz negocjacje 

z Instytucjami Zarz,!dzaj,!cymi/lnstytucjami 

Posrednicz,!cymi dotycz'!ce ksztaltowania 

wytycznych programowych. 


3":1-l(oordynacja wdrozenia instrurnentu Zintegrowanych § 36 ust. 

Inwestycji Terytorialnych w ramach 

Obszaru Metropolitalnego, na terenie miasta Lodzi. 


i4.lprowadzenie spraw zwi¥anych z realizacj,! §36 ust. 
i aktualizacj,! Strategii Rozwoju Lodzkiego Obszaru Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Metropolitalnego 2020+. 

Wydawanie opinii w zakresie oceny projektow Izarz'!dzenie 

i wydawania rekomendacji pod k,!tem mozliwosci ich. 3 Jipca 

wspoHinansowania dla przedsiywziyc 0 charakterze monitorowania 

inwestycyjnym dofinansowanych ze zrodel w Urzydzie 

zewnytrznych. 


5. 

~. I	Wydawanie opinii w zakresie zmian w Wieloletniejzarz,!dzenie 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi dla projektow 22 lutego 
UI:nieszczonych na Liscie 
strategicznych miasta Lodzi. 

~Wydawanie opinii w zakresie zgodnosci dokumentacji zarz,!dzenie 
realizacji procesu inwestycyjnego z dokumentacj,! 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowi¥ku opiniowania 
aplikacyjn,! dla projektow dofinansowanych ze zrodel dokurnentacji podczas realizacji procesu inwestycyjnego 
zewnytrznych umieszczonych na Liscie inwest cy'nych \V komorkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz 

1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Iwlasne gminy 
Lodzkiego Lodzi (zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 637NIlI/19 Prezydenta Miasta 

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

1 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Iwlasne gminy 

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

Nr 1535NIIIIl9 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 'I wlasne gmmy 
2019 r. w sprawie okreslenia sposobu inicjowania 

projektow 0 charakterze inwestycyjnym 
Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach 

organizacyjnych (z pozn. zm.) 

Nr 601NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia Iwlasne gminy 
2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian 

inwestycyjnych projektow .budzetu, zmian w budzecie oraz zmiany w Wieloletni~j Prognozie 
Finansowej miasta Lodzi 

Nr 9022NllI18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia wlasne gmmy 
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projekt6w strategicznych miasta Lodzi. miejskichjednostkach organizacyjnych 

8. 1 Prowadzenie spraw zwi'lzanych z przygotowywaniem § 36 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 
raport6w z zakresu wykorzystania srodk6w Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z p6in. ZITi.) 
Regionalnego/Funduszu Sp6jnosci oraz budzetu 
panstwa. 

Monitorowanie dokument6w programowych § 36 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Iwlasne gminy 
dotycz'lcych Europejskiego Funduszu Rozwoju Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 
Regionalnego/Funduszu Sp6jnosci. Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z p6in. zm.) 

9. 

10. Koordynowanie dzialan zwi'lzanych kaZdorazowa ustawa 0 powszechnym spisie rolnym zlecone gminie 
z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. z zakresu 

ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 0 powszechnym spisie rolnym administracji 
w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) rZ'ldowej 

§ 36 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 637 NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 271utego 2019 r., z p6in. zm.) 

11.1 Przygotowywanie do udostypnienia w. Biuletynie Iart. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie Iwlasne gminy 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi material6w do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z p6m. zm.) 
w zakresie zadan Oddzialu oraz ich aktualizacja. 

Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania material6w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 9375NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z pMn. zm.) 

12.1 Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej Iart. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji j wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z p6in. zm.) 
wykorzystywania, byd'lcych w dyspozycj i Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora pUblicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1446) 
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13. 


I	rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalijCZIlik do uchwaly , 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2019 r. poz. 7272) 

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

Iprzygotowywanie i przekazywanie dokumentacji § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Iwlasne gminy 
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, Dz. 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, 
Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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VI. (ucbylony) 

VII. Zespol ds. Wspolpracy z Organizacjami Mi'tdzynarodowymi 

Rodzaj zadania 
f--

Zadania Podstawa prawnaILp. 

Reprezentowanie interesow miasta Lodzi przed art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie Iwlasne gminy 
instytucjami unijnymi, placowkami dyplomatycznymi 

1. 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 


oraz innymi organizacjami miydzynarodowymi 

w kontekscie strategicznym. 
 art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 
zpozn. zm.) 

§ 36 ust. 1 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 637NIII/I9 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z poin. zrn.) 

2. 	 IZapewnienie promocji miasta Lodzi (inicjowanie Iart. 7 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.1 wlasne gminy 

i koordynacja aktywnosci w wai:nych dla miasta Lodzi 
0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

aspektach) m. in. w Brukseli: 

1) organizacja konferencji, seminanow, wizyt § 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 


studyjnych z udzialem przedstawicieli miasta Lodzi Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIII/I9 Prezydenta Miasta 

sluz~cych lobbingowi, zabezpieczeniu interesow Lodzi z dnia 27lutego 2019 r., z pozn. zrn.) 

i promocji miasta Lodzi; 


2) udzial m.in. w Open Days. 

3. 	 1Pozyskiwanie ,i dystrybucja informacji 0 Unii Iart. 7 ust. I, pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie Iwlasne-gminy 

Europejskiej i innych organizacjach miydzynarodowych, gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

w tym uczestnictwo w wybranych spotkaniach, 

seminariach, forach, konferencjach i wizytach § 36 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 

studyjnych celem pozyskania informacji dotycz~cych Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta 

problematyki wamej dla rozwoju Lodzi, nabor Lodzi z dnia 27 lutego 2019 r., z pozn. zm.) 
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uczestnikow zjazdow. 


Wspolpraca z biurami regionalnymi art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie Iwlasne gminy 

i przedstawicielstwami SleCI europejskich maj~cymi gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

siedziby m.in. w Brukseli. 


§ 17 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 637NIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 27 lutego 2019 r., z poin. zm.) 

T I	Przygotowywanie do udostypnienia w Biuletynie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie Iwlasne gminy 

Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi materialow do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z poin. zm.) 

w zakresie zadan Zespolu oraz ich aktualizacja. 


Instrukcja postypowania w sprawie udostypniania materialow 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 9375NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 

~. U dostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 1 0 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacj i Iwlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z poin. zm.) 
wykorzystywania, byd~cych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1446) 

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 2019 r. poz. 7272) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania (zal'!cznik do zarz,!dzenia Nr 9328/VII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2018 r., z poin. zm.) 

I .• 7~1I>!zy otowywanie wanie dokumentac'i wlasne gminy 
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Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkailcami. 

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

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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Zahl-cznik 
do Szczeg61owego wykazu zadan 
realizowanych przez Biuro Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi 

Schemat organizacyjny Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi . 


I 

Zast~pca 

Dyrektora Biura 

Oddziat Strategicznych 
Projekt6w Europejskich 

Zesp6t ds. Wsp6tpracy 
Oddziat Analiz z Organizacjami 

I 

, 

r--

---

Dyrektor Biura 

Oddziat 
Ekonomiczno 

- Organizacyjny 

r---

f- 

'--

Zast~pca.--
Dyrektora Biura 

Oddziat 
'-- Monitorowania 

Strategii i Program6w 

Mi~dzynarodowymi 
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