
ZARZ1\DZENIE Nr ;{O NIII/18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 2t Iistopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Lodzi 
oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi Miasta Lodzi 

i Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwi<jZku z art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 ezerwea 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 
i 1432) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu organizaeyjnego Urzl,'du Miasta Lodzi, stanowi~cego 
zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NI112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marea 2012 r. 
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzctdowi Miasta Lodzi, zmienionego 
zarz~dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr2318NIII2 z dnia 31 maja 2012 r., 
Nr 2526NII12 z dnia 29 ezerwca 2012 r., Nr 2728NI/12 z dnia 24 lipea 2012 r., 
Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056NII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziernika 2012 r., 
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NI112 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 styeznia 2013 r., 
Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137N1I13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NIII3 
z dnia 26 czerwea 2013 r., Nr 4684NII13 z dnia 25 lipea 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NIII3 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530NIII3 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NIII4 z dnia 
24 styeznia 2014 r., Nr 5653NII14 z dnia 27 styeznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marea 
2014 r., Nr 6228NIII4 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NIII4 z dnia 17 lipea 2014 r., 
Nr 6793NI114 z dnia 31 lipea 2014 r., Nr 7557NIII4 z dnia 28 listopada 2014 r., 
Nr 9NIII14 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIJII4 z dnia 31 grudnia 2014 r., 
Nr 276N1I115 z dnia 19 styeznia 2015 r., Nr 511NIIII5 z dnia 2 marea 2015 r., 
Nr 525NIIII5 z dnia 3 marea 2015 r., Nr 1370NIIII5 z dnia 29 ezerwea 2015 r., 
Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipea 2015 r., Nr 1636NIIII5 z dnia 31 !ipea 2015 r., 
Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 22 14NIIII 5 z dnia 30 pazdziernika 2015 r., 
Nr 2411NIIII5 z dnia 3 grudnia 2015 r., Nr 2481NIIII5 z dnia 14 grudnia 2015 r., 
Nr 2526NIIII5 z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr 2656NIIII6 z dnia II styeznia 2016 r., 
Nr 2975NIIII6 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 3248NIIII6 z dnia 31 marea 2016 r., 
Nr 3844NIIII6 z dnia 24 ezerwea 2016 r., Nr 4384NIIII6 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
Nr 4868NIIII6 z dnia 21 !istopada 2016 r., Nr 4932NIIII6 z dnia 30 listopada 2016 r., 
Nr 5095NIIII6 z dnia 30 grudnia 2016 r., Nr 5247NIIII7 z dnia 30 styeznia 2017 r., 
Nr 5476NIIII7 z dnia 10 marea 2017 r., Nr 5637NIIII7 z dnia 30 marea 2017 r., 
Nr 5709NIIII7 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Nr 6100NIIII7 z dnia 26 maja 2017 r., 
Nr 6209NIIII7 z dnia 12 ezerwea 2017 r., Nr 6404NIIII7 z dnia 30 ezerwea 2017 r., 
Nr 6531NIJI17 z dnia 18 lipea 2017 r., Nr 6754NIIII7 z dnia 23 sierpnia 2017 r., 
Nr 7098NIIII7 z dnia 19 paidziemika 2017 r., Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., 
Nr 7565NIIII7 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 7987NIIII8 z dnia 12 marea 2018 r., 
Nr 8337NIIII8 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 8391NIIII8 z dnia 14 maja 2018 r., 
Nr 8657NIIII8 z dnia 15 ezerwea 2018 r., Nr 8935NIIII8 z dnia 13 lipea 2018 r., 
Nr 9020NIIII8 z dnia 27 !ipea 2018 r., Nr 9261NIIII8 z dnia 31 sierpnia 2018 r., 
Nr 9480NIIII8 z dnia 5 pazdziemika 2018 r. i Nr 4NIII/18 z dnia 22 listopada 2018 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 



§ I. Wieeprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi 
prowadzq powierzone im sprawy miasta Lodzi, zwanego dalej miastem, w imieniu 
Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 2. Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska nadzoruje: 
I) sprawy: 

a) powierzone wieeprezydentom Miasta Lodzi i Sekretarzowi Miasta Lodzi oraz 
prowadzone przez Skarbnika Miasta Lodzi, 

b) organizaeji i funkejonowania Urz«du Miasta Lodzi, zwanego dalej urz«dem, 
e) polityki kadrowej, 
d) polityki finansowej miasta, 
e) pomoey prawneJ, 
f) polityki inforrnacyjnej, 
g) gospodarowania majqtkiem Skarbu Panstwa oraz gospodarowania nieruchomoseiami 

Skarbu Panstwa - wykonywane jako zadanie z zakresu administracji rzqdowej, 
h) wspolpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 
i) wspierania przedsi«biorczosei i obslugi inwestorow, 
j) wspolpraey z uezelniami i instytucjami naukowymi, 
k) zgromadzeil i imprez masowych, 
I) koordynacji dzialan w przypadkaeh kl«sk zywiolowych, katastrof eywilizacyjnych 

i innyeh zdarzeil szczegolnych, 
m) obronne, bezpieczeilstwa, porzqdku publieznego i oehrony przeeiwpozarowej; 

2) prac~ Departamentu Prezydenta. 

§ 3. Pierwszy Wieeprezydent Miasta Lodzi Tomasz Trela nadzoruje: 
I) sprawy: 

a) funkcjonowania urz,<du pracy, tworzenia nowyeh miejsc pracy oraz pozyskiwania na 
ten eel zewn«trznych zrodel finansowania, 

b) dzialalnosci gospodarezej, 
c) edukacji i wychowania, 
d) programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oezyszezania miasta, 
e) energetyki miejskiej, 
f) infrastruktury technieznej, wodoeiqgow i kanalizaeji, 
g) kultury fizycznej i sportu; 

2) prac,< Departamentu Spraw Spoleemych. 

§ 4. Wiceprezydent Miasta Lodzi Wojcieeh Rosicki: 
I) nadzorujc sprawy: 

a) urbanistyki i administraeji architektoniezno-budowlanej, 
b) planowania przestrzennego i oehrony zabytkow, 
c) programowania gospodarezego i strategii miasta, 
d) rozwoju budownietwa mieszkaniowego i rewitalizaeji, 
e) organizaeji w Lodzi Mi«dzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (International EXPO), 
f) pozyskiwania srodkow z funduszy europejskieh na projekty inwestyeyjne, 
g) zarzqdzania projektami strategieznymi miasta, 
h) inwestycji miejskieh, 
i) drog i transportu publieznego; 

2) nadzoruje prae,< Departamentu Arehitektury i Rozwoju; 
3) wspolpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 



§ 5. Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek nadzoruje: 
I) sprawy: 

a) zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkailc6w, 
b) os6b niepelnosprawnych, 
c) pomocy spolecznej i swiadczen rodzinnych, 
d) jednostek pomocniczych miasta, 
e) wsp61pracy z organizacjami pozarzltdowymi, 
f) konsultacji spolecznych, 
g) ochrony srodowiska naturalnego i rolnictwa, 
h) ksztaltowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz zalatwiania 

skarg, wniosk6w i petycji; 
2) prac\! Departamentu Polityki Spolecznej i Zieleni. 

§ 6. Wiceprezydent Miasta Lodzi Krzysztof Pilttkowski nadzoruje: 
1) sprawy: 

a) komunikacji spolecznej, 
b) promocji i turystyki, 
c) kuItury, 
d) gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i uzytkowych, 
e) ochrony praw konsument6w, 
f) ochrony informacji niejawnych; 

2) prac~ Departamentu Partycypacji Spolecznej i Kultury. 

§ 7. 1. Sekretarzowi Miasta Lodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza si~: 
1) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urz~du, 

warunk6w jego dzialania i organizowania pracy, a w szczeg6lnosci: 
a) tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunk6w dzialalnosci urz~du, 
b) wprowadzania rozwi'lZan usprawniajltcych organizacj~ pracy urz~du, 
c) struktury organizacyjnej i zakresu zadan kom6rek organizacyjnych urz~du, 
d) kontroli kom6rek organizacyjnych urz«du i miejskichjednostek organizacyjnych, 
e) tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy, 
f) ochrony danych osobowych, 
g) zam6wien publicznych, 
h) rozstrzygania spor6w kompetencyjnych pomi~dzy departamentami urz~du; 

2) prowadzenie spraw dotycz'lcych obslugi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej 
w Lodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Lodzi i urz~dowi, organizowania 
i obslugi posiedzen Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi, wykonywania uchwal Rady 
Miejskiej w Lodzi oraz zarz'ldzen Prezydenta Miasta Lodzi; 

3) nadz6r nad sprawami: 
a) ewidencji pojazd6w i wydawania praw jazdy, 
b) ewidencji ludnosci i dowod6w osobistych, 
c) akt stanu cywilnego, 
d) stowarzyszen i fundacji, 
e) zwi'lZanymi z wykonywaniem nadzoru wlascicielskiego w sp61kach z kapitalowym 

udzia!em miasta, 
f) ochrony praw wlasnosci do nieruchomosci, 
g) zarz'ldzania maj'ltkiem miasta, 
h) gospodarowania nieruchomosciami, z zastrzezeniem § 2 pkt 1 lit. g, 
i) lokalizacji i regulamin6w targowisk miejskich, 
j) geodezj i. 



2. Sekretarz Miasta Lodzi nadzoruje prace Departarnentu Obslugi i Administracji oraz 
Departamentu Gospodarowania Maj::ttkiem. 

§ 8. I. Skarbnik Miasta Lodzi KrzysztofM::tczkowski prowadzi sprawy w zakresie: 
I) inicjowania i realizacji polityki finansowej miasta; 
2) nadzoru kontroli przy planowaniu wykonywaniu budzetu miasta oraz 

sprawozdawczosci; 
3) orzecznictwa, kontroli i egzekucji w zakresie spraw podatkowych, realizacji zadan 

dotycz::tcych oplaty skarbowej oraz windykacji naleznosci orzeczonych s::tdownie na rzecz 
miasta; 

4) okreSlania sposobu prowadzenia ewidencji ksi~gowej i organizowania gospodarki 
finansowej miasta oraz wykonywania budzetu; 

5) nadzoru nad ewidencj::t finansowo-ksi\!gow::t; 
6) kontrasygnowania czynnosci prawnych mog::tcych spowodowac powstanie zobowiltZari. 

picnil,'znych dla miasta - osobiscie b::tdi za posrednictwem upowaZnionych os6b; 
7) opiniowania decyzji wywoluj::tcych skutki finansowe dla budzetu miasta; 
8) wykonywania innych obowiltZk6w wynikaj::tcych z przepis6w 0 finansach publicznych. 

2. Skarbnik Miasta Lodzi kieruje prac::t Departamentu Finans6w Publicznych. 

§ 9. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi: 
I) wykonuj::t zadania powierzone przez Prezydenta Miasta Lodzi; 
2) inicjuj::t i przedkladaj::t Prezydentowi Miasta Lodzi projekty kompleksowych rozwiltZan 

problem6w funkcjonowania oraz rozwoju miasta; 
3) uczestnicz::t w przygotowaniu oraz opiniuj::t dokumenty dotycz::tce strategicznych decyzji 

wobec sp61ek z kapitalowym udzialem miasta; 
4) wyznaczaj::t kierunki i cele dzialalnosci dyrektorom departament6w urz\!du, zgodnie 

z unormowaniami wynikaj::tcymi z akt6w prawnych organ6w miasta; 
5) skladaji\ oswiadczenia woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych upowaznien 

lub pelnomocnictw; 
6) reprezentuji\ miasto w czasie uroczystosci i spotkari. oficjalnych w zakresie uzgodnionym 

z Prezydentem Miasta Lodzi; 
7) udzielaji\ wywiad6w i informacji dotycz::tcych miasta w zakresie ustalonym przez 

Prezydenta Miasta Lodzi; 
8) podejmuj::t - w formach przewidzianych prawem - dzialania wobec (lub z udzialem) 

kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji, stowarzyszen, wlasciwych 
dla rozwi::tzania okreSlonego problemu oraz organizuji\ wsp61dzialanie z inspekcjami, 
partiami politycznymi, organizacjarni pozarz::tdowymi, srodowiskami obywatelskimi, 
zwii\zkarni zawodowymi i srodkami masowego przekazu; 

9) wsp61pracuj::t z doradcami i pelnomocnikarni Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ 10. Wiceprezydenci Miasta Lodzi, Sekretarz Miasta Lodzi i Skarbnik Miasta Lodzi 
wsp61pracuj::t ze sob::t w wykonywaniu powierzonych zadari.. 

§ II. I. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowiltZk6w przez 
Prezydenta Miasta Lodzi, jego zadania i obowiltZki wykonuje Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Lodzi Tomasz Trela. 

2. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowiltZk6w zar6wno przez 
Prezydenta Miasta Lodzi, jak i przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi Tomasza 
Trel~. zadania i obowiltZki Prezydenta Miasta Lodzi wykonuj::t wg ustalonej kolejnosci: 
I) Wiceprezydent Miasta Lodzi Wojciech Rosicki; 



2) Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek; 
3) Wiceprezydent Miasta Lodzi KrzysztofPilltkowski. 

3. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowi!jZkow przez: 
1) Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi Tomasza Trel" - jego zadania obowi!jZki 

wykonuje Wiceprezydent Miasta Lodzi Wojciech Rosicki; 
2) Wiceprezydenta Miasta Lodzi Wojciecha Rosickiego - Jego zadania obowillzki 

wykonuje Wiceprezydent Miasta Lodzi Adam Wieczorek; 
3) Wiceprezydenta Miasta Lodzi Adama Wieczorka - jego zadania obowillzki 

wykonuje Wiceprezydent Miasta Lodzi Krzysztof Pilltkowski; 
4) Wiceprezydenta Miasta Lodzi Krzysztofa Pilltkowskiego jego zadania 

i obowillZki wykonuje Pien:vszy Wiceprezydent Miasta Lodzi Tomasz Trela. 
4. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowi!jZkow przez osoby 

wymienione w ust. 1-3 - ich zadania i obowi!jZki wykonuje Sekretarz Miasta Lodzi. 

§ 12. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowi!jZkow przez Sekretarza 
Miasta Lodzi - jego zadania i obowi!jZki wykonuje Dyrektor Departamentu Gospodarowania 
Majlltkiem lub inna wyznaczona osoba, z wyjlltkiem zadaft i obowi!jZkow, 0 ktorych mowa 
w § II w ust. 4. 

§ 13. W czasie nieobecnosci lub niemoznosci pelnienia obowi!jZkow przez Skarbnika 
Miasta Lodzi - jego zadania i obowi!jZki wykonuje Dyrektor Wydzialu Budzetu 
w Departamencie Finansow Publicznych lub inna osoba wyznaczona przez Skarbnika Miasta 
Lodzi. 

§ 14. Sprawy z zakresu prawa pracy mogll bye delegowane na wskazane osoby 
na podstawie odr"bnego upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi. 

§ IS. Traci moc zarzlldzenie Nr 6462NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta 
Lodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi Miasta Lodzi 
i Skarbnikowi Miasta Lodzi, zmienione zarzlldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi 
Nr 6595NIIII7 z dnia 28 lipca 2017 r. i Nr 6668NIIII7 z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

§ 16. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mocll od dnia 22 listopada 
2018 r. 


