
ZARZi\DZENIE Nr 105 IVIII/l 8 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 11v grudnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych przez 
Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

l\a podstawic art. 33 Ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzi)dzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 L poz. 994, \000, 1349 i 1432) w zwifjzku z art. 92 ust. I pkt 2 i ust. 2 ustawy 
Z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorzfjdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, \000, 1349 
i 1432) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta Lodzi, stanowii)cego zahlcznik 
do zarzi)dzenia Nr 1964IVVI2 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L W sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta Lodzi, zmienionego zarzfjdzeniami 
Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318IVVI2 z dnia 31 maja 2012 L, Nr 2526IVVI2 z dnia 
29 czerwca 2012 L, Nr 27281VII12 z dnia 24 lipca 2012 L, Nr 2864IVIII2 z dnia 23 sierpnia 
2012 L, Nr 2917IVII12 z dnia 31 sierpnia 2012 L, Nr 30561VI/12 z dnia 26 wrzesnia 2012 L, 

Nr 32301VI!12 z dnia 30 pazdziemika 2012 L, Nr 3344IVIII2 z dnia 22 listopada 2012 L, 

Nr 3555IVIII2 z dnia 18 grudnia 2012 L, Nr 3595IVVI2 z dnia 27 grudnia 2012 L, 

Nr 36331VI!13 z dnia 9 stycznia 2013 L, Nr 3822IVIII3 z dnia 25 lutego 2013 L, 

Nr4137iVIII3 z dnia 10 maja 2013 L, Nr 4469IVVI3 z dnia 26 czerwca 2013 L, 

Nr 4684iVI!13 z dnia 25 lipca 2013 L, Nr 4832iVIII3 z dnia 26 sierpnia 2013 L, 

Nr 4960;VI!l3 z dnia 17 wrzesnia 2013 L, Nr 5328iVIII3 z dnia 15 Iistopada 2013 L, 

Nr 5530!VI/13 z dnia 27 grudnia 2013 L, Nr 5651iVIII4 z dnia 24 stycznia 2014 L, 

Nr 5886/v1!14 z dnia 10 marca 2014 L, Nr 6228/vIII4 z dnia 28 kwietnia 2014 L, 

Nr 6717/vV14 z dnia 17 lipca 2014 L, Nr6793/vII14 z dnia 31 lipca 2014 L, 

Nr 7557/VII14 z dnia 28 listopada 2014 L, Nr 9/v1l114 z dnia 2 grudnia 2014 L, 

Nr 187/v1lI14 z dnia 31 grudnia 2014 L, Nr 276/V1lI15 z dnia 19 stycznia 2015 L, 

Nr 511/Vll!15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525/vIII15 z dnia 3 marca 2015 r., 
l\r 1370/V]]!15 z dnia 29 czerwca 2015 L, Nr 1473/vIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr I 636/V1I!1 5 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826/v1lI15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr2214/vll!15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411/vIII15 z dnia 3 grudnia 2015 L, 

Nr2481/VIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526/vIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656/vIII16 z dnia II stycznia 2016 r., Nr 2975IVIIII6 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr3248/V1lI16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844/VIII16 z dnia 24 czerwca 2016 L, 

Nr4384/V1I!16 z dnia 31 sierpnia 2016 L, Nr 4868/VIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932!VlI!16 z dnia 30 Iistopada 2016 r., Nr 5095/vIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247/V1I! 17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476/V1II17 z dnia 10 marca 2017 L, 

Nr 5637!VlI!17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709/v1lI17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 61 00/vlI117 z dnia 26 maja 2017 L, Nr 6209/vIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr6404/vIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531/vIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr 6754/v1l117 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 70981VIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 L, 

Nr7204/v1I!17 z dnia 9 Iistopada 2017 r., Nr75651V1II17 z dnia 29 grudnia 2017 r., 
Nr 7987/V1I!18 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 8337/V1II18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 
Nr 8391/V1I!18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 8657/V1lI18 z dnia 15 czerwca 2018 r., 
Nr 8935/vII/18 z dnia 13 Iipca 2018 L, Nr90201V1lI18 z dnia 27 Iipca 2018 r., 
Nr 9261/V1II18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 9480/v1II18 z dnia 5 pazdziemika 2018 L, 

Nr 4/vIII118 z dnia 22 Iistopada 2018 r. i Nr 30/vIIV18 z dnia 29 listopada 2018 r. 

zarzqdzam, co nast~puje: 



§ I. Zatwierdzam szczeg6!owy wykaz zadan realizowanych przez Biuro 
ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, stanowi<fcy 
za!~cznik do niniejszcgo zarzqdzenia. 

~ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Traci moc zarz<fdzenie Nr 6756IVIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczeg6!owego wykazu zadan realizowanych 
przez Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

" 



I.al~cznik 

do zarz~dzenia N r 105 IV 1 III 18 
Prczydcnta Miasta Lodzi 
z dnia -1~ grudnia 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ BIURO DS. REWIT ALIZACJI 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU URZF;DU MIASTA LODZI 

I. (uchylony) 

II. Oddzial ds. Dzialan Spoleczno-Gospodarczych 

Lp. I . . ...... . 

~ I Przygotowanie merytoryczne 1 realizacja dzialan ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. I wlasnc gminy 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

dotyczqcych partycypacji spolecznej w spos6b zapewniajqcy z 2018 r. poz. 1398) 
aktywny udzial interesariuszy w procesie rewitalizacji, 
w tym w szczeg6lnosci: 
I) wsp61praca z Komitctem Rcwitalizacji; 
2) wspolpraca z Komisjami Dialogu Obywatelskiego, 

w tym z Komisj~ Dialogu Obywatelskiego 
ds. Rcwitalizacji; 

3) wsp61praca z organizacjami pozarz'ldowymi; 
4) przygotowanic merytoryczne i prowadzenie konsultacji 

spolecznych, udzial w spotkaniach konsultacyjnych, 
opracowywanie raport6w z konsultacji spolecznych 
prowadzonych przez Siuro ds. Rewitalizacji 
w Dcpartamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi. 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (za1'lcznik 
do uchwaly Nr XXXV 1916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pMn. zm.) 

Zasady wyznaczania skladu oraz zasady dzialania Komitetu 
Rewitalizacji (zal'lcznik do uchwaly Nr XXXIXII 03511 6 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r.) 

zarz'ldzenie Nr 62121VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 czerwca 2017 r. w sprawie powolania Komitetu 
Rewitalizacji (z pMn. zm.) 

"Wieloletni Program wsp61pracy Miasta Lodzi 
Z organizacjami pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych 

. ____________ ..ll...:m=o-'w:..::a wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. 



I 
! 

2. -TPrzygotowywanie i wsparcie przy wdrazaniu przedsiywziyc 
! rcwitalizacyjnych odnoszqcych sit; do spoleczno
. gospodarczego aspektu procesu rcwitalizacji ujytych 

w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi, w tym: 
I) uzgadnianie szczegolowcgo zakrcsu merytoryczncgo 

dzialan; 
2) ewaluacja realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta Lodzi ze szczegolnym uwzglt;dnieniem korzYSci 
dla lokalnej spolecznosci; 
koordynacja i udzial mcrytoryc7ny w planowaniu 

1 0 d/;alal~-osci pozytku public~~cgoio wol()n;a-ri~Zi~~~lata 
, 2016-2018" (zalqcznik do uchwaly Nr XXXIl1I8861l6 Rady 

'v1iejskiej w Lodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r) 

"Program wsp6lpracy Miasta Lodzi 7 orgamzaCJaml i 

: pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w' art. i 

3 Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r 0 dzialalnosci I 

pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie, na rok 2018" 
(zalqcznik do uchwaly Nr LXIVI602117 Rady Miejskicj 
w Lodzi z dnia 13 grudnia 2017 I.) 

"Stratcgia Zintcgrowancgo Rozwoju Lodzi 2020+" (zalqcznik I 

do uchwaly Nr XLlIl/824/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia I 

25 czerwca 2012 I.) 

zarzqdzenic Nr 7399/Vl/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia i 
31 pazdziemika 2014 r w sprawie powolania Komisji Oialogu : 

I Obywatelskiego ds. Rcwitalizacji (z pozn. zm.) I 

I § 14 ust. I pkt 18 i § IS ust 4 Regulaminu organizacyjnego I 

Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/vII12 I 

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

art 7 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 I. 0 samorzqdzic I! wlasne gminy 
gminnym (Oz. U. z 2018 I. poz. 994, z p6Zn. zm.) , 

ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 I. 0 rewitalizacji (Oz. U. 
z 2018 I. poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzcsnia 2016 I., Z pozn. zm.) 

L
" 3) 

i reaJizacji programu wspolpracy z organizacjami "Wieloletni Program wspolpracy Miasta Lodzi 
pozarzqdowymi w zakresie dzialan rewitalizacyjnych; z orgamzacJaml pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych 

. 4) kwalifikowanic projektow/zadar\Jprzedsiywziyc mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 I. I 

2 



3. 

4. 

do pozostalych 
lewi talizacyj n ych. 

dopuszczalnych przcdsi~wz.i<;c , 0 dzialalnosci pozytku puhliczncgo i 0 \Volontariacic~- na lata: 
; 2016-2018" (zalqcznik do uchwaly Nr XXXl1ll886116 Rady • 
I •• •• •• • • 

! \1reJskrcJ w Lodzr z dl1la 3 I srerpl1la 2016 r.) 

: "Program wspolpracy Miasta Lodzi Z orgal1lzacJamr 
: pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 
lust. 3 ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie, na rok 2018" (za1'lcznik 
do uchwaly Nr LXlIII6021l7 Rady Miejskiej w Lodzi 

i z dnia 13 grudnia 2017 r.) 

I 

I 

"Stratcgia Zintegrowancgo Rozwoju Lodzi 2020+" (zal~cznik 
do uchwaly Nr XLIIII824112 Rady MieJskicj w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

i § 29 Ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
! Lodzi (zal~cznik do zarz'ldzenia Nr 1964/V1I12 Prezydenta 
II M iasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poz,,"ncc' -"z"m""L) ---c-:---:-;;::---:-::-t----:----;---

Przygotowanic i rcalizacja zadan wchodz'lcych w zakrcs ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewrtahzacjl (Dz. U. wlasne gmmy 
cross-financingu okreslonego w projektach 1-8 Rewitalizacji ! z 2018 r. poz. 1398) 
Obszarowej Centrum Lodzi, w tym: 
I) przygotowanic postypowan przetargowych; Gminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi (za1'lcznik 
2) orgamzacJa przctargow, wylonienie wykonawcow do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 

realizacji zadaIl; z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pozn. zm.) 
3) nadzor nad realizacj'l zadan; 
4) przygotowywanie eZysei merytorycznej do wnioskow 

o platnosc z rcalizacji dzialan w ramach cross
financingu. 

Przygotowywanie realizacja projektow pilotazowych art. 7 ust. I pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. I wlasne gminy 
zwi'lzanych z wypracowywamem r testowaniem 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 
modelowych rozwiqzan wykorzystywanych w realizacji z pMn. zm.) 
proccsu rewitalizacji, w tym: 
I) rcalizacja dzialan zwi'lzanych z wypracowywanicm I ustawa z dnia 9 pazdzicmika 2015 r. 0 rcwitalizacji (Dz. U. 

modelowych rozwiqzan dla procesu rcwitalizacji; I z 2018 r. pOZ. 1398) 
(ProJekt Prlotazowy pn. Opracowame model" 

3 



5 

.--.-------- ---

prO\l'Ol/::enia rewilali::acji ohszan}vl' mh!jskich 
no Hyhrunym ohszarze \1' ... l1h!.{cie Lodzi -- clap 2); 

2) udzial w scminariach, warsztatach, konfcrencjach, 
wizytach studyjnych organizowanych przez 
Ministcrstwo Inwcstycji I Rozwoju i innc Jcdnostki 
samorzqdu tcrytorialncgo w ramach rcalizowanych 
projekt6w pilotazowych i modelowych w proccsic 
rcwitalizacji; 

3) rekomendowanie dzialan zwi,!zanych z realizacj,! 
modelowych rozwi,!zali w procesie rewitalizacji; 

4) prowadzenie strony intcmctowej Centrum Wiedzy 
o Rewitalizacji (www.ccntrumwiedzy.org) zgodnic 
z umow'! zawart'! z M1I11stcrstwcm Rozwoju. 

Pomoc interesariuszom rewitalizacji w trwaj,!cym procesie 
przeprowadzek, w tyrn: 
I) monitorowanie sytuacji mieszkancow 

I przedsic;biorcow przcprowadzonych z obszaru 
projektow 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Lodzi; 

2) indywidualna pomoc micszkaJicom w rozwi,!zywaniu 
problemow spolecznych; 

3) zbieranie informacji i analiza zebranych danych 
dotycz'!cych procesu przeprowadzek pod k,!tem 
terminowej realizacji harmonogramow projektow; 

4) organizacja konkursow w zakresie wynajmu lokali 
zamiennych od innych wlascicieli nieruchomoSci 
na potrzeby proccsu przeprowadzek w ramach 
projektow 1-8 Rewitalizacji Obszarowcj Centrum 
Lodzi. 

Ciminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskicj w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pMn. zm.) 

§ 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarz,!dzcnia Nr 1964IVI1l2 Prczydcnta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 9 pazdziemika 20 I 5 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. 
z2018r.poz.1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/9 I 611 6 Rady Micjskicj w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z p6Zn. zm.) 

uchwala Nr XLIIII095117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
22 lutcgo 2017 r. w sprawie ustanowicnia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 1291, z pozn. zm.) 

Wiclolctni program gospodarowania mieszkaniowyrn zasobem 
Miasta Lodzi na lata 2016-2020 (zal,!cznik 
do uchwaly Nr XXIV/572116 Rady Miejskicj w Lodzi z dnia 
3 lutego 2016 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. poz. 4214, 
z p6Zn. zm.) 

"Stratcgia Zintegrowancgo Rozwoju Lodzi 2020+" (zal,!cznik 
do uchwaly Nr XLIJIl8241l2 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 

wlasne gminy 

4 



i 6. 

7. 

8. 

'1-z;;:;'ldzcni~N r 5332lVII/17-Prczydcnta M iasta Lodzi ~ dni~r---
15 lutcgo 20 I 7 L W sprawlc zapewnicnia prawidlowej 

I rcalizaeji projekt6w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi 

i 
i § 29 Ust. I pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Um;du Miasta 

1 

Lodzi (zalqcznik do zarzqdzcnia Nr 1964IVI/12 Prczydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z pMn. zm.) 

Analiza danych dotycz'lcych negatywnych zjawI~k ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015- L 0 rewitalizac-j""i-(;-;;O-:-z-.-u:-:-.-tl-w-c-Ia-s-n-e-g-m---:i~y~~ 
spo!ecznych, gospodarczyeh, przestrzenno-funkcjonalnyeh, I z 2018 L poz. 1398) 
srodowiskowych i tcehnieznyeh wyst~puj'lcych na obszarze 
rcwitalizacji w czasie rcalizacji Gminncgo Programu 
Rewitalizaeji miasta Lodzi. 

Organizacja praey Zespolu ds. Rewitalizacji, w tym: 
I) zwolywanie spotkan; 
2) sporzqdzanie protokolow ze spotkan; 
3) przechowywanie dokumentacji Zespolu; 
4) aktualizacja skladu Zespolu i zakresu zadan. 

Prowadzcnie spraw zwi'lzanych z udzielaniem zamowlcn 
publicznych rcalizowanych przcz Oddzial. 

uchwala Nr XXV/5891l6 Rady Miejskicj w Lodzi z dnia 
10 lute go 2016 r. w sprawlc wyznaezema obszaru 
zdegradowancgo i obszaru rewitalizaeji miasta Lodzi (Oz. Urz. 
Woj. L6dzkiego poz. 1197) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zal'lcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady Micjskiej w Lodzi 

'I z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z p6zn. 7m.) 
Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zal'lcznik I wlasne gminy 
do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 L, z pMn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 5414IVIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1 marca 2017 r. w sprawie powolania Komitetu Steruj'lcego 
ds. Rewitalizacji i Zespolu ds. Rewitalizacji (z pMn. zm.) 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien I wlasne gminy 
publicznych (Oz. U. z 2018 L poz. 1986) 

Regulamin udzielania zam6wien publicznych w Urzydzie 
Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6850IVIIII7 
Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 L) 

Rcgulamin udzielania zamowicn publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa me przekracza wyraZonej w zlotych 

L.._--'-_________________________ IL:rownowartosci kwoty 30 000 curo oraz prowadzenia Rejestru 

5 



I 
---- ---------

, udzlelanych zam(lwicli publicznych, do kt{lrych ustawy Prawo 
zamowlcn publicznycb nlc stosujc SI<; (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 4679IVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 pazdzicmika 2016 r., z pozn. zm.) i 

~-T Ud;)st<;pnianie wniosk(;d~~c(;;;:;-~-Il-formacji pubiIcz';-cl oraz I art. 10 ustawy z d111a 6 wrzcs111a 2001 r. 0 dost<;pic I wlasnc gminy----
inforInacji scktora publiczncgo w celu ponowncgo I do 1l1formacjl publIcznc.l (Oz. U z 2018 r. poz. 1330, 

10. 

wykorzystywania, bydqcycb w dyspozycji Oddzialu. z pozn. zm.) 

Przygotowywanie i przekazywanic dokumentacj i Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu infonnacji sektora 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z pozn. zm.) 

o ponownym 
publiczncgo 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zalqcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pMn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawic sposobu udostypniania 
infonnacji publicznej oraz infonnacji sektora publicznego 
w celu ponownego wykorzystywania (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 9328IVIII18 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 wrzesnia 2018 r.) 
§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawic organizacji i zakresu dzialania 
archiw6w zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal'lcznik nr 6 do rozporzqdzenia 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jcdnolitych rzeczowych wykaz6w akt 
oraz instrukcji w sprawic organizacji i zakrcsu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6zn. zm.) 

6 



I ~~~ .. 
L 

III. (uchylony) 

IV. (uchylony) 

V. (uchylony) 

VI. (uchylony) 

VII. Oddzial Ekonomiczno-Organizacyjny 

Zadania 

Planowanie, realizaeja i zatwierdzanie zasadnosei wydatkow 
i i doehodow budzetu miasta Lodzi w cz<;sci dotyez~eej zadan 
lB· IUra, w tym: 

I) opraeowywanie materialow planistyeznyeh do projektu 
budzetu oraz projektow planow finansowyeh w zakrcsie 
realizowanyeh zadan oraz ieh aktualizacja; 

2) wnioskowanie 0 wprowadzanie zmlan w budzecie 
i planaeh finansowych; 

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

4) monitorowanie realizaeji przcz Biuro 
budzctu w zakrcsic 
i wydatkow biez~cych i maj~tkowych; 

uehwalonego 
doe hod ow 

5) kontrola formalno-rachunkowa faktur/rachunkow, 
przedkladanie ich do zatwierdzenia i do zaplaty oraz 
prowadzenie ewidcncji dokumentow ksiygowych; 

6) prowadzcnic cwidencji zawieranyeh umow; 
7) prowadzenic cwidenej i zaangazowania 

wedlug szczegolowej klasyfikaeji 
wydatkow 

wydatkow, 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia II lipca 2014 L 0 zasadach realizacji II wlasne gmmy 
programow w zakresie polityki spojnosei finansowanych 
w pcrspcktywic finansowej 2014-2020 (Oz. U. z 2018 L I 

poz. 1431, z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 raehunkowosci 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawic sprawozdawczosei budzetowej (Oz. U. 
poz. 109, z p6Zn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawlc sprawozdan jednostek sektora finansow 
publicznych w zakresie opcracJI finansowych (Oz. U. 
z2014r.poz.I773) 

w tym wydatkow strukturalnych; [rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2c.:-0-,1,,0---,-r,--. LI ________ ----' 
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X) 

9) 

------ ----

sporzqdzanic zapotf/.cbowania na 
flnansowych na rcalizacj<; zadan; 

Uruchot111Cnic srodk()w I w sprawic szczcg610wcj klasytikacji dochod()w, wydatk()w, , . 

sporzqdzanie sprawozdari budzetowych i tinansowych oraz 
anahz i informacji z wykonania budzetu Biura. 

'przychod6w 1 rozchOd()W oraz srodk6w pochodzqcych 
zc hadel zagranicznych (OZ. U. z 2014 L poz. 1053, 
z pMn. zm.) 

I rozporzqdzcnic Ministra Rozwoju 1 hnans6w z dnia 
, 13 wrzcsnia 2017 L W sprawic rachunkowosci oraz plan6w 
, kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzqdu 

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz<jdowych 
zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych 
oraz panstwowych jcdnostck budzetowych majqcych siedzibt; 
poza granicami Rzeczypospolitcj Polskicj (Dz. U. poz. 1911) 

rozdzialy 1-3 rozporz<jdzenia Ministra Finans6w z dnia 
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budzetowych 1 samorz<jdowych 
zaklad6w budzetowych (OZ. U. z 2015 L poz. 1542, 
Z p()zn. zm.) 

uchwala Nr XCV160811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projcktem uchwaly 
budzetowej (z pMn. zm.) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zal<jcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 L, z pMn. zm.) 

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

coroczna uchwala Rady Miejskicj w Lodzi w sprawie 
uchwa1enia Wielolctnicj Prognozy Finansowcj miasta Lodzi 

coroczne zarz<jdzcnia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawle 
zalozeri do projektu budzetu miasta_Lodzi .'3raz ",--sprawie 
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--r-- ---
j 

- -----

okrcslcnia wzorow matcrial(l\v planistycznych niczb<;dnych 
do opracowania projcktu budzctu miasta Lodzi 

zarz'ldzenie Nr 6529IVIlII7 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalcnia terminow 
obowiqzuj'lcych w proccsic przygotowania projcktu uchwaly 
budzctowcj miasta Lodzi oraz projcktu uchwaly w sprawie 
wieloletnicj prognozy finansowcj miasta Lodzi 

Procedura sporz'ldzania projcktu harmonogramu 
i harmonogramu rcalizacji dochod6w I wydatk6w oraz 
przckazywania srodk6w tinansowych na wydatki, 
zaplanowanc w planach finansowych kom6rek 
organizacyjnych Urz<;du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 52101VI/13 Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 
30 pazdzicmika 2013 r.) 

Zasady rachunkowosci obowiqzuj'lce w Urzydzie Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 866IVIVI5 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 20 kwictnia 2015 r.) 

zarz'ldzenie Nr 5294IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania 
wniosk6w 0 dokonanie zmian w planach finansowych oraz 
w Wieloletniej Prognozic Finansowej miasta Lodzi 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakrcsie rachunkowoki 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia 
N r 6840IVIIIl 7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r., z pozn. zm.) 

§ 14 Ust. I pkt 17 Rcgulaminu organizacyjncgo Urzydu Miasta 
Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzcnia Nr 1964IVII12 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
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2. -iI);~;~adzcnlC spraw zwi4zanych i;lstawa z dnia 29 styczni~2004 r. I'ra~vo zam()~i~I\-1 wlasnc gminy 
publicznych (])z. U. z 2018 r. poz. 1986, Z pllzn. 7m.) 

koordynowanic 
z udzielanicm zamllwicn publicznych, w tym: 
I) sporzijdzanie planu zamllwlcll publicznych Biura oraz jego 

aktualizacja; 
2) przygotowywanie niczb~dnych materialow 

i dokument6w niezb~dnych do prowadzenia post~powan 
o udziclcnic zam6wicn publicznych Oddzialu; 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych 
dotycz:fcych zamllwien publicznych przygotowywanych 
przez Oddzial; 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 L 0 finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p62:n. zm.) 

Regulamin udziclania zamowien publicznych w Urz~dzie 

Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 6850IVll/17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

4) przygotowywanie um6w dla udzielanych przez Oddzial Regulamin udzielania zam6wicn publicznych, kt6rych wartosc 
zamowien publicznych; szacunkowa me przckracza wyrazoncl w zlotych 

5) prowadzenie rejestrow: rownowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru 
I a) umow zawartych przez Biuro, udzielanych zamowien publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
I b) udzielanych zamowien publicznych, do ktorych nie zamowlcn publicznych nie stosuje Sl~ (zal:fcznik 

stosuje si~ ustawy Prawo zam6wien publicznych. do zarz:fdzenia Nr 4679/VIIIl6 Prezydenta Miasta Lodzi 
---c--c---c-----cc--cc-I-z:.c. -=dccn~ia'--CI ~a:i:dzi cmi ka 20 16 L, Z pozn. zm.) 

3. Rozliczanie faktycznic poniesionych kosztow realizacji ustawa z dnia 8 grudnia 2006 L 0 finansowyrn wsparclU 
przedsi~wziycia polegajijcego na zakupie lokali mieszkalnych, tworzenia lokali micszkalnych na wynaJem, mieszkan 
w ramach pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
wsparcia finansowego. ogrzewalni i tyrnczasowych pomieszczen (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1392, z p62:n. zm.) 

rozporz:fdzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 
27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia 
na tworzenie lokali micszkalnych na wynajem, mieszkan 
chronionych, noclcgowni, schronisk dla bczdomnych, 
ogrzewalni i tyrnczasowych pomieszczen (Dz. U. poz. 823) 

§ 29 us!. I pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zal:fcznik do zarzijdzenia Nr 1964IVII12 Prezydenta 

wlasne gminy 

4. 
---i--:----.-.-.------ Miasta Lodzi z drlla 21 marca 2012 L, z p6:i:n. zm.) ._.---.-tl--cc---,,---

Udostypnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz art. 10 ustawy z dnia 6 wrzcSnia 200 I L 0 dost~pie wlasne gminy 
informacji scktora publicznego w cclu ponownego do informacji publiczncj (Dz. U. z 2018 L poz. 1330, 
wykorzyst ania, bydqcych w dys oz cji Oddzialu. z 62:n. zm.) 
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5. 

6. 

. --------r --
, art. 5 ustawy z dnla 25 lutcgo 2016 r. 0 ponownym 

wykorzystywaniu informacji scktora publiczncgo (Oz. U. 
z 2018 r. paz. 1243, z pozn. zm.) 

rozdZlal 7 Statutu Miasta Lodzi (zal,!cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Micjskicj w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkicgo z 2009 r. Nr 347, pOZ. 2860, 
z pozn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania 

informacji publicznej oraz informacji scktora publicznego 
w celu ponownego wykorzystywania (zalqcznik do 
zarzqdzenia Nr 93281V1l1l8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

i 10 wrzesnia 2018 r.) 
Obsluga kancelaryjno-biurowa Biura, w tyrn:T Instrukcja kancelaryjna (zalqcznik nr I do rozporzqdzenia 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanic korcspondcncji; I Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. 
2) przekazywanic korespondencji do dckretacji oraz! w sprawic instrukcji kancclaryjnej, jcdnolitych rzeczowych 

rozdziclanie Jej zgodnie z wlasciwosciq wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawlc orgamzacji 
i dekretacjq; i zakresu dzialania archiw6w zakladowych, Oz. U. poz. 67, 

3) wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wysylaniem z p6in. zm.) 
korespondencji; 

4) obsluga og61ncgo konta poczty elektronicznej Biura; 
5) sprawdzanie pod wzgl~dem formalnym 

I dokument6w przedkladanych do podpisu 
parafowania dyrcktorowi lub zast~pcom dyrektora; 

pism 
bqdz 

6) prowadzenie terminarza spotkan oraz zapewnienie ieh 
obslugi; 

7) udziclanie informacji intcresantom, w tym kierowanie ich 
do wlasciwych kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta 
Lodzi bqdZ innych lednostek organizacyjnych. 

Prowadzcnie spraw zwiqzanych z: 
I) zaopatrzeniem praeownik6w w matcrialy biurowc 

i urzqdzenia tcchnicznc, meble, druki, bilety komunikacji 
miejskiej, pieczycie i pieczqtki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowanicm mlemem znajdujqcym Sly 

zarzqdzenie Nr 5034IVIIIl6 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad post~powania 
z dokumentacjq i wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urz~dzie Miasta Lodzi (z p6zn. zm.) 

ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. 
z 2018 r. poz. 395, z pMn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci 
dla Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 

wlasne gminy 

wlasne gminy 

I 
I 
! 

I I 



7. 

----- ----------

na wyposai:eniu Biura, w szczeg()lnosci: 
a) prowadzcnic cwidcncji srodk6w trwalych 

I srodkow trwalych 0 charaktcrzc wyposazel1la 
ilosciowo-wartosciowcgo, w tym prowadzcl1lc ksiqg 
inwcntarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanic wniosk()w 0 likwidacj, srodkow 
trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacj i i jej rozliczaniu. 

Przygotowanie i wydawanie wnioskodawcom zaswiadczen 
w zakresie polozenia nieruchomosci wzglt;dcm obszaru 
rewitalizacji miasta Lodzi. 

Nr 6X40/v11l17 Prczydcnta \1iasta Lodzi z dnia 7 wrzcsl1la 
2017 r., z p()zn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 40S/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lutcgo 2006 r. w sprawic stosowania idcntyfikatorow 
w Urz<;dzic Miasta Lodzi 

Zasady zamawlania, cwidcncjonowania, uzywal1la, 
przechowywania oraz likwidacji piecz<;cl I pieczqtek 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 8978/vWI8 Prezydcnta Miasta 
Lodzi z dnia 18 lipca 2018 r.) 

Instrukcja przeprowadzania I rozliczania inwentaryzacji 
aktywow trwalych stanowiqcych wlasnosc Miasta Lodzi, 
b<;dqcych w uzywal1lu lub pod nadzorem kom6rck 
organizacyjnych Urz<;du Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzcnia Nr 1985/v1I1l5 Prczydenta Miasta Lodzi 
z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarzqdzenie Nr 3301/vIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawic powolania w Urz<;dzie 
Miasta Lodzi Komisji Likwidacyjnej i okrcslenia zakrcsu jej 
dzialania 
art. 7 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gmmnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 
z pMn. zm.) 

ustawa z dnia 9 pazdzicmika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. 
z2018r.poz.1398) 

uchwala Nr XXV/S891l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 lutcgo 2016 r. w sprawlc wyznaczenia obszaru 
zdcgradowancgo I obszaru rcwitalizacj i miasta Lodzi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkicgo poz. 1197) 

wlasne gminy 

L __ ~ ____________________________________________ ~ ____________________________________________ ~ ______ ------~ 
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: ~.~-29 ust .. J pkl J I{~g~lal;;inu organizacyjn~go lJIZ<;d.ll M;~~;a- -- I 
Lodzl (zahlcznik do zarzqdzt:ma Nr 1964/VlI12 Prezydcnta I 
Miasla Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6:i:n. zm.) l 

8. Przygotowywanie 1 przckazywanic material6w art. 7 Ust. I pkt I ustawy z dma 6 wrzeSma 200 I L wlasnc gmmy I 
przeznaczonych do zamicszczcnia w Biulctynic Informacji 0 dostypic do informacji puhlicznej (Oz. U. z 2018 L 

Publiczncj Urz<;du Miasta Lodzi oraz ich aktualizacja. poz. 1330, z pMn. zm.) 

Instrukcja post~powania w sprawic udostt;pniania material6w 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 9375NIIII8 Prczydcnta Miasta 

__ .. __ . .___ _ Lodzi zdma 18 wrzesnia 2018 r.) __ _ 
9. Sporzqdzanic zbiorczych sprawozdar\. t informacji § 14 Ust. I pkt 18 Rcgulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta wlasne gminy 

dotyczqcych zadan realizowanych przez Biuro. Lodzi (zalqcznik do zarzqdzcnia Nr 1964NI1l2 Prezydenta 

'-c-c----+-:----:----c------cc:---- _--:-___ -:--:-_-:-:-____ -:-+-"M=ia':'s~ta"_:::L..codzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6:i:n. zm.) 
10. Sporzqdzanie szczeg61owego wykazu zadar\. realizowanych § 56 Regulaminu orgamzacYJnego Urz~du Miasta Lodzi wlasne gminy 

przez Biuro oraz jcgo aktualizacja. (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NIIl2 Prczydenta Miasta I 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6Zn, zm.) 

--------~--------+_--C'---
II. Przygotowywanie projekt6w upowaznier\. i pelnomocnictw § 7 i § 62 Ust. 4 Regulaminu organizacyjncgo Urz<;du Miasta wlasne gminy 

dla pracownik6w Biura oraz prowadzenie 1 aktualizacja Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/VIIl2 Prezydenta 
ewidencji udzielonych upowaznier\. i pelnomocnictw. Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, z p6:i:n. zm.) 

Instrukcja obicgu dokumcnt6w w zakrcsie rachunkowosci 
dla Urz~du Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6840NIIIl7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 r, z p6in. zm.) 

zarzqdzcnie Nr 2868NIlII6 Prezydcnta Miasta Lodzi 
z dnia 12 lutego 2016 r w sprawie udziclania upowaznier\. 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi ( z p6Zn. zm.) 

12. Przygotowywanie korcspondencji dotyczqcej pracownik6w ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Oz. U. wlasne gminy 
Biura w sprawach: osobowych, podnoszcnia wiedzy z 2018 L poz. 917, z p6:i:n. zm.) 
i kwalifikacji zawodowych, badar\. profilaktycznych, opis6w 
stanowisk pracy, itp. ustawa z dnia 21 listopada 2008 L 0 pracownikach 

samorzqdowych (Oz. U. z 2018 r poz. 1260, z p6in. zm.) 
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-------------- -- ---

rozporz'ldzcnic Rady MinistrllW Z dnia 15 maja 201 R r. 
w sprawic wynagradzania pracownik(,w samorz'ldowych 
(Dz. U. poz. 936) 

~ 4 rozpof"'ldzenia Ministra Zdrowia i Opicki Spolecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawic przcprowadzania bad an 
lckarskich pracownik6w, zakrcsu profilaktyczncj opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzcczen lekarskich 
wydawanych do cel6w przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Rcgulamin pracy w Urzydzic Miasta Lodzi (zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230IVII/15 Prczydcnta Miasta Lodzi 
z dnia 10 czerwca 2015 r., z p6Zn. zm.) 

Rcgulamin wynagradzania w Urz<;dzie Miasta Lodzi 
(zalqcznik do zarzqdzcnia Nr 8524IVlII18 Prczydenta Miasta 
Lodzi z dnia 1 czerwca 2018 r., z p6Zn. zm.) 

zarzqdzenie Nr 6081IVI/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2014 r. w sprawic wprowadzenia Procedury naboru 
kandydat6w na wolnc stanowiska urzydnicze 
w Urzydzie Miasta Lodzi oraz powolania Komisji 
ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania sluzby przygotowawczej 
w Urzydzie Miasta Lodzi, okreslajqcy szczeg610wy spos6b 
przeprowadzania sluzby przygotowawczcj w Urzydzie Miasta 
Lodzi i organizowania cgzaminu konczqcego ty sluzby 
(zalqcznik do zarzqdzenia Nr 5703IVIII17 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., z p6Zn. zm.) 

Zasady podnoszenia wicdzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urzydu Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia 
Nr 6545IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 lipca 
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2017r.) 

zarz~dzenie Nr 8522IVIIIl X Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia I czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzcnia Modelu 
kompetencyjnego i zasad wartosciowania stanowisk pracy 

,~ ____ ~~~_~_ ~ __ ~ ___ _ v.! Ur~"dzic Miasta Lodzi~ _____ ~ 
13~ Prowadzcnic spraw dotyczqcych czasu pracy pracownikow ustawa z dnia 26 czcrwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. 

14. 

Biura, w tym: z 2018 r. poz. 917, z pozn. zm.) 
I) sporz~dzanie list obecnosci i nadzor nad ksi~zkami wyjsc 

sluzbowych i prywatnych pracownikow; 
2) prowadzenie ewidencji dclcgacji sluzbowych oraz 

wykonywanie czynnosci zwiqzanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi~zanych z urlopami, zwolnieniami 
od pracy oraz prac~ w godzinach nadliczbowych. 

! Prowadzenie spraw zwi'lzanych z przetwarzanicm i ochron'l , 
I danych osobowych w Biurze. 

rozporz'ldzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
IS maja 1996 L W sprawic sposobu usprawicdliwiania 
nicobccnosci w pracy oraz udziclania pracownikom zwolnien 
od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urzt;dzie Miasta Lodzi (zal'lcznik 
do zarzqdzenia Nr 1230IVIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 czerwca 20 IS L, z pMn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci 
dla Urz"du Miasta Lodzi (za1'lcznik do zarz'ldzenia 
Nr 6840IVIII17 Prezydcnta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 
2017 L, z pMn. zm.) 
rozporz~dzenie Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 
fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylcnia dyrcktywy 95/46/WE (ogolnc rozporzqdzenie 
o ochronic danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

ustawa z dnia \0 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz. U. poz. 1000, z p6;7:n. zm.) 

zarzqdzenic Nr 8183IVIll18 Prczydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozcnia polityki ochrony 

_______________________ --'-, _d_an_yLc_h ___ o_so_b_o_w,---"y-,c",h __ w Urz"dzie Miasta Lodzi , 

wlasnc gminy 

wlasnc gminy 

IS 



IS. 

16. 

17. 

-------- ---- -- -- ------------------

. (7 n()Zn. 7m.) 
Prowadzcnic spraw dotycz'!cych skarg, wniosk()W ;d-zi';T VIII ustawy ~ d~ia-14 C7crwca 1960 r. Kodcks 
i pctycji, w tym koordynowanic zalatwiania skarg, wniosk6w I postt;powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2(96) 
i petycji przez wewnt;trzne kom6rki organizacyjne Biura. 

ustawa z dnia II lipea 2014 r. 0 petycjaeh (Dz. U. 72018 r. 
p07. 870) 

rozporzqdzcnie Rady Ministr6w z dnia 8 styeznia 2002 r. 
w sprawle orgamzaeji przYJmowama i rozpatrywania skarg 
i wniosk6w (Dz. U. poz. 46) 

zarzqdzcnic Nr 7877IVIII18 Prczydcnta Miasta Lodzi 7 dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawic ustalcnia zasad przyjmowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i pctycji 

wlasnc gminy 

Prowadzenie 
prowadzcnic 
wewnytrznych 
Miasta Lodzi). 

__ ---:-__ -:-_____ t-::w Urzydzie Miasta Lodzi -:---r--:-----c-----l 
spraw zwiqzanych z kontroI'l, w tym Regulamin kontroli (zal'lcznik do zarz'ldzenia w!asne gmmy 
ksiqzki kontroli Biura (dla kontroli Nr 10941V11I15 Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 

przcprowadzanych przez kontroler6w Urzydu 2015 r.) 

Sporzqdzanie wyciqg6w z jednolitego rzeezowego wykazu akt 
dla potrzeb Biura oraz ieh aktualizaeja. 

Instrukcja kaneelaryjna (za!'leznik nr I do rozporzqdzenia I w!asne gminy 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 styeznia 20 II r. 
w sprawic instrukeji kancelaryjnej, jednolityeh rzcczowych 
wykaz6w akt oraz instrukeji w sprawie orgamzaeJI 
i zakresu dzia!ania archiw6w zakladowych, Dz. U. poz. 67, 
z p6Zn. zm.) J 
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IX. 

19. 

Coroezna aktualizac.l" maksymalncj dopus/czalncj wysokosci 
rckompensaty, wyliczancj w oparciu () ini(lrmaejc 0 kosz.tach 
i przyehodaeh ponoszonyeh i planowanych przez jcdnostki 
organizacyjne Miasta Lodzi realizuj'lce uslugi w ogolnym 
intcresie gospodarczym w odnicsicniu do projekt(lW 
priorytetowych Rewllalizaeji Obszarowcj Centrum Lodzi I-X. 

uchwala Nr XXIV /572i16RaJy \1iej~kicj w-l~od/i z d~ia 1 wl~\~-~c gm1l1y 
31utcgo 2016 r. w sprawie przyj~cla Wlclolctniego programu I 
gospodarowania mieszkaniowym zasohem Miasta Lodzi 

Przygotowywanie i przekazywanie 
do Archiwum Zakladowego w 
Kontaktami z Mieszkancami. 

na lata 2016-2020 (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2017 r. 
i poz. 4214, z p67n. zm.) 

, zarzqdzenic Nr 5697/vII!17 Prezydcnta :vIiasta Lodzi z dnia 
. 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegolowyeh zasad wdrozcnia 

mechanizmu rekompensaty oraz okreslenia wskaznikow 
sluzqcych do obliczania, kontrolowania i przeglqdu wysokosci 
rckompensaty z tytulu wykonania przez M iasto Lod" uslugi 
w ogolnym intercsic gospodarezym z zakresu mieszkalnictwa 
i realizacji projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Lodzi oraz Rewitalizaeji Ksi~zego Mlyna, okreslonych 

i w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym 
: zasobem Miasta Lodzi na lata 2016-2020 (z pMn. zm.) 

j--=------:-=----=----:--~--_c_ 
dokumentacji Oddzialu! § 63 lnstrukcji kaneelaryjnej (zalqcznik 
Wydziale Zarzqdzania: nr I do rozporz'ldzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 

i 18 styeznia 2011 r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej, 
I jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
I w sprawie orgamzacji I zakrcsu dzialania arc hi wow 
, 

I zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pMn. zm.) 

: Instrukcja archiwalna (zalqcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowyeh 
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie orgamzacJI 
i zakresu dzialania arehiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, 
z pOin. zm.) 

wlasne gminy 
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VIII. Oddzial ds. Monitorowania CPR i Przygotowania Projekt6w 

I 
------. .-,----- .-,---_.--------,----- -------.---- --- -_. __ ._---- -----.-----.. ------------~ 

Zadania I Podstawa prawna I Rodzaj zadania 

lrz~dzanie Gminnym Program em Rewitalizacji miasta Lodzi I ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 L 0 rewitalizacji z dnia I wlasnc gminy 

Lp. I 
-+---

I
z I. 

, ja ko ram~ operacYJnq dla przcdsiywzi<;c z zakrcsu 
rc witalizacji. 

---l 
2. j G omadzenie, przetwarzanie danych dotyczqcych 

nc satywnych zjawisk spolecznych, gospodarczych, 
:cstrzenno-funkcjonalnych, srodowiskowych 
technicznych wyst~pujqcych na obszarze rewitalizacji 
czasie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
dzi. 

I pr 

k-,& mitorowanie postwaw realizacji przedsit;wziyc 
vitalizacyjnych oraz zadan budzetowych oznaczonych liter,! ! i rc 

"R' " 

I 
4·-·~IA 

Lo 
II) 
i 2) 
I 

1
3) 

aliza aktualnosci Gminnego Programu Rewitalizacj i miasta 
dzi i przygotowywanic niezbt;dnych zmian, w tym: 
opracowanie projektu zmiany Programu; 
wyst~powanie do wlasciwych organaw publicznych 
w celu zasit;gni<;cia opinii do sporzqdzonego projektu; 
wprowadzanic zmIan zgloszonycb podczas proccsu 
konsultacji sjJ<JlccznJlch i opiniowani<l:.... __ . ___ ._ .. 

Jracowywanic rocznego hannonogramu realizacji Gminncgo + 5. lOp 
.lPr ogramu Rewi tahzacj i miasta Lodzi. 

9 pazdziemika 2015 L (Oz. U. z 2018 L poz. \398) 

Gminny Program Rewitalizacj i miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 

1 z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pazn. zm.) 

§ 29 ust. I pkt I Rcgulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 19641V1I12 Prezydcnta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 L, Z pain. zm.) 
ustawa z dnia 9 paidziemika 2015 L 0 rewitalizacji (Oz. U. wlasne gminy 
z 2018 L poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (za1'lcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzdnia 2016 L, Z pain. zm.) 
ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 L 0 rewitalizacji (Oz. U. wlasne gminy 
z 2018 r. poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (za1'lcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pMn. zm.) 
ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. wlasne gminy 
z2018r.poz.1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV 1916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzcsnia 2016 L, z p6Zn. zm.) 

-- .. ----.:c----_ .. 
ustawa z dnia 9 pazdzicmika 2015 r. 0 rcwitalizacji (Dz. U. wlasnc gminy 
z2018r.poz.1398) I 
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,-- - -------- ---------.---------- -------

Gminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskicj 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pMn. zm.) 

--~~------

(zal~czl1lk 

w Lodzi 

I § 29 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjncgo Urzt;du Miasta 
: Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964IVI1l2 Prezydcnta 

r--:--+'-:-: __ . j Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) .-c:-:-'Ir---c------:--
6. I Monitorowanie wydatkowania srodk6w zwi~zanycllTustawa z dnia 9 pazdziernika 20lS r. 0 rcwitalizacji (Oz. U. wlasne gminy 

z Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Lodzi poprzez I z 2018 r. poz. 1398) 

7. 

agregowanie zbiorczych zestawien kom6rek organizacyjnych 
Urzt;du Miasta Lodzi/miejskich jcdnostek organizacyjnych 
uczestnicz~cych w ww. procesie. 

Koordynacja dzialan kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi/miejskich jednostek organizacyjnych, sp61ek 
komunalnych oraz intcrcsariuszy rcwitalizacji w zakresic 
realizowanych przedsi~wzi9c rewitalizacyjnych, w tym 
koordynacja: 
I) przedsiywziycia nr "Przedsiywziycia wlascicieli 

i uzytkownik6w wieczystych nieruchomosci obejmuj~ce 

roboty budowlane, prace konserwatorskie oraz prace 
restauratorskic" wplsancgo do Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi; 

2) przedsiywziycia nr 4 "Tworzenie przyjaznych 
przestrzeni micjskich" wpisancgo do Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zal~cznik 

do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskicj w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 L, z p6zn. zm.) 

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

coroczna uchwala Rady Micjskiej w Lodzi w spraWle 
uchwalcnia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi 
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6:i:n. zm.) 

us taw a z dnia 9 pazdziernika 20 IS L 0 rewitalizacji (Oz. U. 
z 2018 L poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi (zal~cznik 

do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzcSnia 2016 L, z p6:i:n. zm.) 

uchwala Nr XLlVI09SIl7 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
22 lutego 2017 L W sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Specjalnej Strefy Rcwitalizacji 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291, z pMn. zm.) 

L , § 29 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urz<;du Miasta , 

wlasne gminy 

-l 
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. I 

Lodzi (zalqcznik do zarz'ldzcnia Nr 1964/VIII2 Prczydcnt~ 'I· 
-+--_____ . . ... Miasta Lodzi z dnia 21111arca 2012 L, Z pozn. zm.) . _____ ... . ___ -' 

Koordynacja dzialan kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta i art. 7 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorz'ldzie T wlasne gminy 8. 

I 

Lodzilmiejskich jednostek organizacyjnych, sp61ek I gminnym (Oz. U. z 2018 L poz. 994, z pMn. zm.) 
komunalnych oraz intercsariuszy rewitalizacji w zakresie 
rcalizowanych przcdsiywziyc rewitalizacyjnych, w tym ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 L 0 rcwitalizacji (Oz. U. 
koordynacja przcdsiywziycia nr 3 "Budowa lub przcbudowa z 2018 L poz. 1398) 
budynk6w sluzqcych rozwojowi spolecznego budownictwa 
czynszowego" oraz skladanie wniosk6w na pozyskiwanie ustawa z dnia 8 grudnia 2006 L 0 finansowym wsparclU 
finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenia lokali micszkalnych na wynajem, mieszkan 
pokrycic cZysci koszt6w przedsi<;wzi<;cia nr 3 "Budowa lub chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
przebudowa budynk6w sluzqcych rozwojowi spoleczncgo I ogrzewalni i tymczasowych pomicszczcn (Oz. U. z 2017 L 
budownictwa czynszowego", polegajqcego na zakupie lokali poz. 1392, z pMn. zm.) 
mieszkalnych. 

rozporzqdzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 
27 kwietnia 2018 L W sprawie finansowego wsparcia 
na tworzenie lokali micszkalnych na wynajcm, micszkan 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczen (Oz. U. poz. 823) 

Gminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z pMn. zm.) 

uchwala Nr XLIV 1 095/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowicnia na obszarze 
rewitalizacji miasta Lodzi Spccjalnej Strefy Rewitalizacji 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1291, z p6zn. zm.) 

§ 29 ust 1 pkt 2 i 4 Regulaminu organizacyjnego Urzydu 
Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964/vV12 
Prczydcnta Miasta Lodzi z dma21 n1arca 2012 L, zp6i:n. zm.) 1 __ . __ 
ustawa z dnia 9 pazdzicmika 20 IS L 0 rewitalizacji (Oz. U. 
z2018Lpoz.1398) 

wlasnc gminy 

t 
9·-TIrZygotowamc I --k~ordyn~cJa rcalizacji przedSi.ywZlYCla 

nr 102 "Coroczna mwcntaryzacja stanu walorow krajobrazu 
____ kulturowego Lodzl" wpisancgo_ do Gminnego Programu I J 
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10. 

II. 

--- -------- ------]---- -- ------------ - --- --- ------ -- ----------- - - . 
(iminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Micjskicj w Lodzi 
7,9.nia 28 wrzesnia 2016 r., z p6zn. zm.) I 

Przygotowanie projekt6w rewitalizacyjnych i pozyskiwanie I art. 7 ust. I pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 1 wlasnc gminy 

Rcwltalizacji miasta Lodzi. 

srodk6w finansowych na ich realizacj", w tym: I gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6Zn. zm.) . 
I) analiza stanu i rekomendacjc dziala6 we wsp61pracy I ! 

z wlasciwymi kom6rkami organizaeyjnymi Urzc;du Miasta ustawa z dnia 9 pazdzicmika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. 
Lodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi; z 2018 r. poz. 1398) 

2) wdrazanie dziala6 wsp61praca z interesariuszami 
rewitalizacji; 

3) analiza uzyskanych efektow i opracowywanie raport6w. 
Gminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi (zalqcznik 
do uchwaly Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 wrzesnia 2016 r., z p6Zn. zm.) 

§ 29 ust. I pkt 7 Rcgulaminu organizacyjnego Urz"du Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6Zn. zm.) 

Koordynacja programu adaptacji 
niemieszkalnych na eele mieszkalne. 

pomieszezc6 I § 22b Ust. 7 uchwaly Nr XLIV/8271l2 Rady Miejskiej I wlasne gminy 
w Lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego 
zasobu Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. i 
poz. 4450, z pMn. zm.) 

zarzqdzenic Nr 5998NIIII7 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia IS maja 2017 r. w sprawie powolania Komisji do oeeny 
i wyboru wniosk6w 0 adaptaejc; pomieszczen niemieszkalnych 
na cele mieszkalne oraz ustalenia regulaminu okreslajqeego jcj 
tryb pracy oraz kryteria oeeny wniosk6w 

§ 29 ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zalqeznik do zarz'ldzenia Nr 1964NIII2 Prezydenta 

__ +-_---cc __ --c-_-c_---c_-c-c-______ c----c __ ----c_-+-"M-=-i::::a::::.st=a:..:L:::.(:c:.)d=zi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) -+1_ 
1-12. Wsp61praea krajowa i mi"dzynarodowa w zakresie wymiany zarzqdzcnic Nr 9268NIJII8 Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia wlasnc gminy 

doswiadezc6 1 promoeji dobrych praktyk wobszarze 31 sierpnia 2018 r. w sprawic realizacji projektu pn. "URBAN 
rcwitalizacji w tym: REGEN ERA nON MIX" w ramaeh Programu Opcracyjncgo 
I) przygotO\vywanie i skladanie dokumcntacji aplikacyjnej; URBACT III oraz udzielenia pelnomoenictwa 
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2) IlcgocJacJc warullk<\w dotycz~cych n~;)zliwoscn-d;) ~~pr~~·~;;·t~)waniaMiasta L(;dziJ~k;) Partllcra Wiod~~~g;;··-
wspolflnansowania proJcktow z Illstytucjami I ProJcktu 
Zarz,!dzaj~cymi IInstytucjami Posredllicz~cymi/ I 
Koordynatorami projektow; I § 29 ust. I pkt 5 Regulaminu organizacyjncgo Urz<;du Miasta 

3) koordynacja projcktow: I Lodzi (zal~cznik do zarz~dzcnia Nr 1964IVI!12 Prezydenta 
4) przygotowanie dokumcntacji pozwalaj~ccj na ogloszenie Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6zn. zm.) 

Post9powan 0 udziclcnic zam6wlcn publicznych 
w ramach projekt6w miydzynarodowych; 

5) udzial w pracach komisji przetargowych, wybor I 
wykonawcow; 

6) wsp61praca z wykonawcami w zakresic rcalizowanych 
zam6wien, werytlkacja podejmowanych dzialan; 

7) raportow zgodnie z wymogami programow i projckt6w; 
8) udzial w mi<;dzynarodowych seminariach, warsztatach, 

konferencjach, wizytach studyjnych organizowanych 
w ramach realizowanych inicjatyw; 

9) orgamzacJa spotkan mi<;dzynarodowych w Lodzi 
w ramach realizowanych inicjatyw; 

10) rozliczanie projektow mi<;dzynarodowych w ramach 

realizowan ych ini c j a.lJ':I'. . -----;-----cc-:--;---:------:---:---;-t---
13. I Prowadzenie spraw zwi~zanych z udzielaniem zamowlcn ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien I wlasne gminy 

publicznych realizowanych przcz Oddzial. publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

Rcgulamin udzielania zam6wien publicznych w Urz<;dzie 
Miasta Lodzi (zalqcznik do zarzqdzcnia Nr 6850IVIl/I7 
Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

Rcgulamin udzielania zamowien publicznych, kt6rych wartosc 
szacunkowa me przekracza wyrazoneJ w zlotych 
rownowartosci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejcstru 
udziclanych zam6wicn publicznych, do ktorych ustawy Prawo 
zamowlcn publicznych me stosujc Sly (zalqcznik 
do zarz'ldzcnia Nr 4679IVIl/I6 Prczydcnta Miasta Lodzi 

I z dnia 18 pazdziemika 20 1.::.6...:crc.:..,,-,z::...cp.::.o.::.z=I1c. . .::.z::.::m=·L) _______ ----'_ 
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r-i~ 1 Udost<;pni;;:llic . wnio~koda~cOl:";inj;;~ma~ji publiczncj o~~;T ~rt-I 0 . -;;~~ta",y-; d~i~ (, wrzesnia-200 I --~-Odost"pic-~lasnc -gminY
informacji scktora publiczncgo w cclu ponowncgo I do informacji public7ncJ (Oz. U. 7 2018 r. p07. 1330, 

15. 

wykorzystywania, b<;d'lcych w dyspozycji Oddzialu. I z p6Zn. zm.) 

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

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 
wykorzystywaniu infonnaCJi sektora 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 1243, Z p6Zn. zm.) 

o ponownym 
publiczncgo 

I 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly I 
Nr XLl42S/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzcsnia 
1996 r., Oz. Urz. Woj. Lodzkicgo z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pozn. zm.) 

§ 4 ust. 3 Instrukcji w sprawie sposobu udost<;pniania. 
informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego I 

w celu ponowncgo wykorzystywania (zal'lcznik 
do zarz'ldzcnia Nr 9328IVIIII8 Prczydcnta Miasta Lodzi z 
dnia 10 wrzesnia 20 IS r.) 
§ 63 Instrukcji kancclaryjncj (za1'lcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia IS stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt . 
oraz instrukcji w sprawic organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancclaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania 
archiwow zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 
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IX. Zespol ds. Dzialait Informacyjno-Promocyjnych 

ustawa z dnia 9 paZdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1398) 

Gminny Program Rcwitalizacji miasta Lodzi 
do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej 
z dnia 28 wrzesnia 2016 L, z pMn. zm.) 

(zal~cznik 

w Lodzi 

zarz~dzenie Nr 5332IVIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 lute go 2017 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji 
projektow Rcwitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi 

zarz~dzenie Nr 77261VIV18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 lute go 2018 r. w sprawie okreslenia sposobu zarz'ldzania 
inicjatywami w Urzo;dzie Miasta Lodzi oraz miejskich 
jcdnostkach organizacyjnych 

ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji 
do uchwaly Nr XXXV/916116 

m i as ta Lodzi 
Rady Miejskiej 

(zalqcznik 
w Lodzi 
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------r- ----- -- - ---- -------------. 

z dnia 2R wrzesnia 2016 r., z p()zn. zm.) 

3. 

4. 

Prowadzenie spraw zwi'lzanych z udzielaniem zamowien 
publicznych realizowanych przez Zespol. 

zarz'ldzenie Nr 5332IVII!I7 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
15 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji 
projcktow Rewitalizacji Ohszarowej Centrum Lodzi 

zarzqdzcnic Nr 77261V1lI18 Prczydcnta Miasta Lodzi z dnia 
8 lutcgo 2018 r. w sprawie okreslenia sposohu zarz'ldzania 
inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostkach organizacyjnych 

§ 29 Ust. I pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964IVIIl2 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pMn. zm.) 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien I wlasne gminy 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

Rcgulamin udzielania zamowien publicznych w Urzydzie 
Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 6850IVIIII7 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 wrzesnia 20 I 7 r.) 

Rcgulamin 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 me stosuje SI(; (zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 4679IVIVI6 Prczydenta Miasta Lodzi 

~c-~-c--c----:-~~-----:---::---~-:-:-~~~-----:~- -I?c~nia 18 pazdziemika 2016 r., z pMn. zm.) 
art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200 I r. 0 dostypie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
z pMn. zm.) 

Udostt;pnianie wnioskodawcom infomlacji publicznej oraz 
informacji sektora publicznego w celu ponownego 
wykorzystywania, bydqcych w dyspozycji Zcspolu. 

wlasne gminy 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 

i wykorzystywaniu informacj i scktora 
JJPz. U. z 2018 r.poz. 1243, z pMn. zm.) 

o ponownym I J-
publicznego 

1-
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15. 
I 

I 
I 
I 
i 

6. 

- - I 

I 
I 
I 

I 
i 
I 

-- -----

Prowadzcnic Portalu rewitalizacji. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydzialc Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszkancami. 

rozdZlal 7 Statutu Miasta Lodzi (zalqcznik do uchwaly 
Nr XL/42X/96 Rady MicJskicj w Lodzi z dnia 4 wrzcsnia 
1996 L, Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 L Nr 347, poz. 2860, 
z p6Zn. zm.) 

§ 4 ust. 3 lnstrukcji w sprawic sposobu udost9pniania informacji 
publiczncj oraz infonnacji scktora publiczncgo w cclu 
ponownego wykorzystywania (zal'lcznik do zarzqdzenia 
Nr 9328IVll/18 Prezydenta :v1iasta Lodzi z dnia 10 wrzesnia 
2018 L) 
ustawa z dnia 9 pazdzicmika 2015 L 0 rewitalizacji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1398) 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Lodzi 
do uchwaly Nr XXXV/9 I 6/1 6 Rady Miejskiej 
z dnia 28 wrzesnia 2016 L, z pMn. zm.) 

(zalqcznik 
w Lodzi 

zarzqdzcnic Nr 5332IVIl/I7 Prczydenta Miasta Lodzi z dnia 
IS lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia prawidlowej realizacji 
projektow Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi 

zarzqdzenic Nr 7726IVIlI18 Prczydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 lutego 2018 L W sprawie okrcslcnia sposobu zarzqdzania 
inicjatywami w Urzydzie Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych 

§ 29 ust. I pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Urzydu Miasta 
Lodzi (zalqcznik do zarzqdzcnia Nr 1964IVII12 Prczydenta 
Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zalqcznik nr I do rozporzqdzenia 
Prczcsa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancc1aryjncj, jcdnolitych rzcczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakrcsu dzialania 
archiwow zakladowych, Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

I 

wlasnc gminy 

wlasne gminy 
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i InstrukC)a archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozporz~d/cnia l'rczcsa 
I Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawic Instrukcji 

kancelarYJncj, jednohtych rzeczowych wykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawic organizacji i, zakresu dzialania archiwow I 
zakla<l0",ych:})~J:l. paz. 67, Z pow. z~.~.. . _~._L 

---'---
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Zalqcznik 
do Szczcg61owcgo wykazu zadaIi 
rcalizowanych przez Biuro ds. Rewitalizacji 
w Dcpartamcncic Architektury i Rozwoju 
Urz<;du Miasta Lodzi 

SCHEMA T ORGANIZACY JNY 
BIVRA DS. REWITALIZACJI 

W DEPARTAMENCIE ARCHITEKTURY I ROZWOJU 
URZF;DU MIAST A I"ODZI 

DYREKTOR 

ZASTI<;PCA ZASTI<;PCA 
DYREKTORA DYREKTORA 

Oddzial Oddzial 
ds. DzialaIi Spolcczno-

Ekonomiczno-Organizacyjny 
Gospodarczych 

Oddzial Zesp61 

ds. Monitorowania GPR i ds. DzialaIi Infonnacyjno-

Przygotowania Projckt6w Promocyjnych 

-

c-

~ 


